Voorwoord

Beste Schoonderhagekrantlezer,
In dit nummer staan we uitgebreid stil bij de opstart van onze
projecten Pollare en Aalst.
In dit feestelijk jaar willen we het ontstaan en de groei van
Schoonderhage belichten.
De oude pioniers dunnen uit en hun ervaringen willen zij graag
doorgeven aan de jongere generaties.
Het is belangrijk dat de initiële missie en opdracht wordt doorgeven met oog op de borging
ervan in de toekomst.
Daarnaast in dit krantje een overzicht van de belangrijkste dagdagelijkse activiteiten van de
afgelopen maanden en de geplande activiteiten.
Ons project elektrische rolstoelfietsen, opgestart eind vorig jaar werpt zijn eerste vruchten af
en zorgt ervoor dat er reeds 2 fietsen zijn aangekocht.
Aan de geplande feestelijkheden rond het veertig jarig bestaan wordt in stilte, doch zeer
noest, verder gewerkt. Bedoeling is dat we in de 2e helft van dit jaar een reeks activiteiten
opzetten die er ‘boenk op’ zullen zijn zoals ze in Aalst zeggen. Maar meer kunnen we daarover
hier nog niet kwijt…
Hou alvast onze website en facebookpagina in de gaten…
En je leest het sowieso later in de volgende edities van ons krantje.
Wie wil nog overschakelen naar een digitale versie van de Schoonderhagekrant?
Een mailtje naar info@schoonderhage.be volstaat.
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Pollare 1990-2019 , bijna 30 jaar is zo voorbij…
Het was in de nazomerdagen van 1990 dat de laatste hand werd gelegd aan “Pollare” na Sint-Lievens
-Esse het tweede, doch niet het laatste project van Schoonderhage. Dat is ondertussen bijna 30 jaar
geleden, een stuk van een mensenleven. Reden om te feesten dus, en tegelijk ook confrontatie.
Confrontatie met foto’s van toen en met de tijd die nooit wacht: medewerkers wiens jeugdigheid is
ingeruild voor een iets rijper voorkomen… kinderen die ondertussen zelf al kinderen hebben…
mensen die we onderweg zijn verloren en toch niet willen vergeten…
In vogelvlucht enkele korte tekstfragmenten van het ontstaan van dit project

1983

Schoonderhage koopt de site van “ de Zwarte Flesch” , een
oude leegstaande schiptrekkersherberg langs de Dender in
Pollare: Schuitstraat 16.

1987
De in verval verkerende herberg wordt gesloopt en in september wordt gestart met
de bouw van een dagcentrum annex home voor 30 mensen. Wegens de drassige
ondergrond worden bijkomende stabiliteitswerken uitgevoerd en loopt de bouw 6
maanden vertraging op.
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Als overgang naar het nieuwe dagcentrum/home wordt in de Vlierlaan te Ninove een
klein 2-jarig project opgestart: een home voor 4 bewoners.

1988

1990

1999

De eerste nieuwbouw is een feit : op 5 november opent het dagcentrum met een
bezetting van 15 personen, en in het gescheiden woongedeelte van het Home kunnen al
8 bewoners hun kamer inrichten. Ondertussen is dit doorgegroeid naar een home voor
18 bewoners.

Er blijft een nijpende nood aan opvang bestaan en daarom wordt op 1 juli 1999 een
voormalige portierswoning naast het home in gebruik genomen en kunnen er 3
bewoners terecht : de “14” . Latere uitbreidingen verschaffen nog eens plaats aan een
extra 6 mensen .

Vanaf de opstart van project Pollare wordt ook geopteerd om hier de centrale diensten
(huisvesting, administratie, sociale dienst,…) te huisvesten. Dit zorgt ervoor dat het elke dag
in Pollare bruist van de activiteiten en dat er dagdagelijkse vele mensen over de vloer komen.
Kortom het hart van Schoonderhage klopt hier meer dan ergens anders.
Ook het historisch gegeven van de site “ Zwarte Flesch” krijgt een nieuwe invulling onder
impuls van Schoonderhage ( zie verder in dit krantje)
Jos De Maeseneer
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De Zwarte Flesch…. Historische site in Pollare
De naam Zwarte Fesch verwijst naar de ijzeren voetgangersbrug die de verbinding maakt tussen De
Schuitstraat in Pollare en de Rietstraat in Appelterre-Eichem. Hoe de site zijn naam en faam verwierf
door de eeuwen heen, lees je in dit artikel.
De oudste vermelding van de site dateert van de 15e
eeuw waarbij de heer van Pollare verplicht was om een
brug te onderhouden. In die tijd vermoedelijk een
houten boogbrugje over de sterk meanderende Dender.
In de nabijheid van deze brug was indertijd ook een
burcht, toebehorende aan het Brabantse geslacht Van
Aa. Of de brug of burcht er eerst was is moeilijk uit te
maken uit de oude documenten. In de historische
documenten vinden we terug dat het kasteel in de 1e
helft van de 16de eeuw verwoest werd. Verviel met de
burcht ook de brug, daar valt weinig over terug te
vinden. Zeker is dat er in de 18de eeuw een veer
fungeerde. In het kaartboek van Pollare van 1762 vinden
we hier een mooie afbeelding van terug. De functie van
deze veer was vermoedelijk de Pollaarse weiden aan de
overkant van de Dender toegankelijk te maken voor
Het veer in Pollare anno 1762
mens en vee. Bij het veer lag een herberg
“t Schuyt’
genaamd, die na de kanalisatiewerken in ‘t Oud schuyt’ herdoopt werd en tot W.O.II is blijven
bestaan. De naam Schuitstraat is hiervan afkomstig.
De rechttrekking van de Dender en kanalisatiewerken (1863-1867) en het aanleggen van een
spoorweg die Vlaanderen moest verbinden met het Henegouwse industriebekken had grote gevolgen
voor het dorpje Pollare zowel landschappelijk als
sociaal-economisch. De twee meanders aan de schuit
werden recht getrokken. De Schuitstraat werd verlengd
en de herberg ‘t Schuyt” kwam niet meer aan het
water te liggen. Er kwam een nieuwe afspanning bij het
water: “In de Zwarte Flesch”. De herberg diende als
overnachtingsplaats voor schippers en schiptrekkers en
er waren stallingen voor de trekpaarden. Er werd
eveneens een kleine loskade aangelegd waar
voornamelijk kolen uit Henegouwen werden
aangevoerd. Ook het veer bleef behouden en kende
een nieuwe heropbloei. Door de aanwezigheid van de
Dender in Pollare voor en na de kanalisatiewerken
spoorweg
ontstond
er
pendelarbeid
naar
industriebekken Henegouwen. Vele arbeiders van Pollare en Denderwindeke dienden de stopplaats
Eichem te bereiken aan de overzijde van de Dender. Het veer was een particuliere dienstverlening en
werd uitgebaat door de baas van de Zwarte Flesch. Rond de eeuwwisseling kostte een overzet 2 cent.
Het veer was een platte ijzeren bak die plaats bood aan 10 personen en bij middel van een kabel over .
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het water getrokken. De volksoverlevering wil dat de baas van het veer wel eens eigen gestookte
jenever aan de man bracht bij de vele wachtende arbeiders… de naam “Zwarte flesch” zou hier de
verklaring voor zijn.
Bij het begin van de 20e eeuw groeit bij de vele pendelaars de nood aan een brug. De veerman laat de
pendelaars soms in het duister aan de overkant urenlang wachten hun roep negerend. In 1905 wordt
de nood aan een brug een eerste maal op de gemeenteraad van Pollare geagendeerd. Deze vraag zal
aanleiding zijn voor een jarenlange politieke twist omdat de veerman ook gemeenteraadslid was in
het toen wel woelige Pollare. Het is pas in 1912 nadat de Talis de veerman zijn herberg en veer
verkoopt en Pollare verlaat dat de werken (eindelijk) kunnen starten. Met de grote kermis in Pollare
(eind september) in 1913 wordt de brug
definitief in gebruik gesteld en zou
uiteindelijk 21.982,48 oude Belgische
franken gekost hebben
De brug en de site Zwarte Flesch kwam
ongeschonden uit de Eerste Wereldoorlog.
De verwachting van Talis de veerman dat de
brug de dood zou betekenen van de herberg
Zwarte Flesch kwam niet uit. Tijdens het
interbellum
werd
de
brug
een
aantrekkingspool voor het bloeiend
toerisme in de streek.
De Dender genoot in die periode van een goede faam als visrivier. De Brusselaar trok er met de trein
en boerentram bij voorkeur naar de Dendervallei op uit. Pollare en de herberg “In de Zwarte Flesch”
aan de ijzeren Brug waren alom bekend. Het verlies van inkomsten door wegvallen van het veer en de
schiptrekkers werd gecompenseerd door inkomsten van het visserstoerisme. Tientallen vissers
kwamen er op pension en ‘s zondags waren er wel tot tweehonderd gasten En ook de Ninovieter
kwam graag langs de Dender tot aan de
brug gewandeld. Op zomerse dagen
gonsde het te Pollare van het volk en de
vele herbergen deden goede zaken.
Bij het begin van de W.O.II werd de brug
opgeblazen op 18 mei 1940 door
terugtrekkende Engelse troepen. Het zal
tot 1948 duren vooraleer ze een beetje
deftig hersteld wordt.
In de jaren 50 door de vervuiling van de
Dender en de afbouw van de
pendelarbeid verkommert de site een beetje. In een laatste stuiptrekking wordt “In de Zwarte Flesch”
een weekend dancing waar de jeugd van Pollare menig zondagnamiddag doorbracht al dan niet met
het medeweten van de ouders. Maar ook deze uitbating zal na verloop van tijd verwateren en leiden
tot een definitieve stop van alle horeca activiteiten op deze site.
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Het gebouw komt leeg te staan en vervalt beetje bij beetje tot het door tussenkomst van Dhr. Willy
Michiels in handen komt van Schoonderhage.
Na de verbouwing en nieuwbouw tot een project voor opvang van personen met een beperking en
de opstart ervan in 1990 wordt ook werk gemaakt om de site als ontmoetingsplaats een
herbestemming te geven. Een deel van het gebouw wordt elke zondag opengesteld voor de
bewoners en hun familie en ook de dorpsbewoners, fietsers, wandelaars, visser zijn terug welkom
om te genieten van de omgeving, een lekker “Zwarte fFeschbiertje”, een ijsje of een pannenkoek. De
rijke historie van de site wordt permanent belicht door een permanente fototentoonstelling. De site
gonst nu weer op zomerse zondagen van bedrijvigheid. Of hoe de Zwarte Flesch in zijn historische
waarde bestendigd wordt en zorgt voor een laagdrempelige integratie en inclusie. De horeca
opbrengsten zijn een dankbaar geschenk voor de verdere uitbouw van Schoonderhage. Een
vrijwilligersploeg zorgt samen met enkele bewoners van Schoonderhage voor de wekelijkse uitbating
en het verwennen van de vele occasionele en vaste klanten.

Dirk Brejou

Bronnen:
Artikel: Dirk Van de Perre, heemkundig tijdschrift.
Kaart veer 1762: Landmeter Spanoghe in Kaartboek van Pollare ( RAG, Wedergrate, rn 63, kaart 8 Rijksarchief
Gent)
Loop van de Dender: Atlas van de Buurtwegen 1843 Stadsarchief Ninove
Oude foto’s: Archief van VZW Zwarte Flesch, Pollare
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Het ontstaan van het “Sluizeken”, 3e project in Aalst
Bijna gelijktijdig met de viering van 15 jaar Schoonderhage werd op 3 september 1994 in de
Molendreef te Aalst de eerste steen gelegd van een nieuwbouwproject op grond van het OCMW. Een
derde entiteit binnen Schoonderhage die de prangende vraag naar opvang voor volwassen personen
met een mentale beperking tracht in te lossen binnen het principe van kleinschaligheid en
normalisatie.

De keuze voor Aalst is gebaseerd op het gelijkmatig spreiden over het arrondissement. Het
“Sluizeken” ligt in de groene rand van de stad, aan een kleine sluis, niet ver van het centrum en biedt
hierdoor tal van kansen tot integratie. Aalst is ook een terugkeer naar de plaats waar het idee
“Schoonderhage” is geboren.
Het project omvat 3 afzonderlijke gebouwen een dagcentrum gedeelte voor de activiteiten en
tweemaal een home voor een tiental mensen. Om de scheiding wonen werken te bewaren werd er
gekozen voor 3 aparte gebouwen.
Het bleef gelukkig niet bij die eerste steen er volgden nog velen en drie jaar later stonden de drie
gebouwen te pronken in de schaduw van het ziekenhuis en palend aan de Horizon, de bakermat van
Schoonderhage . Het ontwerp, de uitbouw en de afwerking werd een samenwerking van architecten,
verantwoordelijken en personeel
en de positieve ervaringen maar
ook de pijnpunten vanuit SintLievens-Esse en Pollare werden in
rekening gebracht. Met heel veel
trots werd het “Sluizeken” op
zaterdag 20 september 1997
officieel geopend.
Lege gebouwen moesten worden
gevuld in het dagcentrum naast
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keuken, zithoek en eetruimte ook ruimtes voor de verschillende activiteiten. In de woningen werd de
leegte met de nodige zorg omgebouwd tot een warm nest waar het goed “thuiskomen” is na een dag
in het dagcentrum. Er bleef nog een
mooie ruimte over boven de Fwajee
dat werd “ het appartement”. Vier
bewoners hebben daar hun intrek
genomen
tijdens
weekdagen
genieten ze ervan ontbijt en
avondeten. Ze hebben elk hun eigen
kamer en genieten van de TV en de
rust omdat zij er het meest nood aan
hebben
met
een
beperkte
begeleiding. Een deel van de
begeleiders vloog over van SintLievens-Esse en Pollare om de visie
van Schoonderhage en hun ervaring
met de nieuwe mensen te delen.
Naast nieuwe bewoners kwamen bewoners
( ornamelijk van Pollare) die binnen de regio
Aalst woonden hun dagbesteding zoals ze het
gewoon waren verder zetten en zo hun
enthousiasme doorgeven. Samen met deze
groep zijn we van start gegaan. In de wei
moesten schapen konijnen en kippen komen
maar eerst een veilig onderkomen voor de
beestjes dus werd er een stal gebouwd. De
meer dan 100 meter lange hoge berm moest
met groen aangelegd worden. De grote
braakliggende percelen moesten bewerkt
worden om in onze eigen groenten te
voorzien om ’s middags een lekkere maaltijd
voor te schotelen. Om al deze plannen te verwezenlijken gingen er een paar jaar voorbij maar groot
was de vreugde om de dieren te zien dartelen in de wei. De grote pompoenoogst en de zelf gezaaide
groenten gaf een enorme voldoening en een gevoel van eenheid met de seizoenen en de natuur. De
bewoners in de woningen waren in de Molendreef onmiddellijk erkend als de nieuwe buren. Jaarlijks
worden ze uitgenodigd voor het buurtfeest. Sommige bewoners doen al eens een buurtbabbel of
springen eens binnen. Het dagcentrum en de homes liggen gewoon tussen de huizen. Het geeft geen
afstandelijk instellingsgevoel, het zijn gewoon drie huizen (wel super groot) in de straat. Normalisatie
en integratie.
Gericht en probleem oplossend werken zowel vandaag als in de toekomst vertaalt zich in de start
van een nieuw project in 2018 ,palend aan de Fwajee . Een plek waar personen die nood hebben aan
structuur en een prikkelarme omgeving op hun maat een warm en begripvolle begeleiding krijgen.
(zie verder artikel over het nieuwe Plushuis)
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We zitten in Aalst en werden zodanig besmet door het “Oilsterse carnaval” dat we jaarlijks een
overkoepelende carnaval fuif geven. Met “voil janetten” verkleedpartijen, opvoering van groepen, de
uitreiking van de prijzen, volgens categorieën die te
vergelijken zijn met de Oscars, de traditionele
ajuinworp en twee begeleiders die in hun alter ego
de boel aan elkaar lijmen. Altijd een succes want is
feesten niet de belangrijkste hobby van onze
bewoners? Ja toch.
Sint-Lievens-Esse heeft zijn pannenkoeken, Pollare
zijn barbecue en Aalst startte in 2004 met een
eerste kerstmarkt op onze terreinen, een
tweejaarlijks terugkerend evenement. Sfeervol met
versierde kraampjes vol zelfgemaakte kerst
hebbedingetjes uit de verschillende entiteiten,
hapjes, warme en geestrijke dranken en veel nieuwsgierige bezoekers een echte kerstmarkt dus. ’t
Was een succes maar in 2006 en 2016 hadden de weergoden het niet zo goed met ons voor. Kort voor
zelfs in de nacht stormde het zo hard dat tenten gewoon aan flarden getrokken werden en de
kerstmarkt noodgedwongen binnen moest doorgaan ’t was roeien met de riemen die we hadden
maar die gezellige sfeer was niet weg. De
tentoonstelling (in afwisseling met de
kerstmarkt) verhuisde van Lebeke naar Aalst
in een pop-up store in de Pieter Van Aelst
galerij, dat was in 2017. Het was bang
afwachten of deze formule zou aanslaan.
Soms moet je de sprong wagen en we
gingen niet over kop!! Na die succesvolle
pop-up store werd de traditionele
kerstmarkt, in een toevallig leeg pand in
dezelfde galerij , een pop-up kerst store .Het
was anders maar sabotage van de
weergoden werd vermeden. De winkel was
meerdere dagen en weekends open en de
bewoners stonden mee in de verkoop. Ze hadden er een nieuwe toffe ervaring bij. Ze hoorden er echt
bij .We zijn bijna 22 jaar bezig met het uitdragen van de visie van Schoonderhage het waarderen van
de mens in al zijn facetten het genieten van de kleinste dingen in het leven die voor onze mensen
belangrijk zijn. Dat het leven simpel kan zijn getuigen uitspraken van de bewoners soms heel realistisch
maar dikwijls filosofisch. Uitspraken waar menig stand-up comedian jaloers op kan zijn.
Een greep uit ons groot assortiment:
Wist je dat paasmaandag op een maandag valt? Dus. . . Pasen op zondag
Dat vegetarisch mag ook eens met vlees.
Deuren moeten toe blijven dat de bacteriën binnen blijven.
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Nadine Rottiers

Opstart Home Beneden Aalst.
September 1996, de entiteit te Aalst opent zijn deuren : het Home Beneden, het Home Boven en het
Dagcentrum.
Wim, Geert, Caroline, Diane, Nadine DM, Nadine W, Michaël, Helga, Veronica, Krista werden als eerste
bewoners van het Home Beneden verwelkomd door het eerste team aldaar : Nick, Els, Hilde, Chris,
Ellen en dit onder het waakzame, bezorgde oog van Michel
vervangend
leefgroepsverantwoordelijke. Overdag werden de activiteiten overzien door Karine en Edith. Zowel
Magda als Ingrid waren op dat moment in bevallingsverlof maar namen, na deze opstart, enkele
maanden later over als verantwoordelijken.

Allemaal namen, allemaal gezichten die ons allen een warm gevoel gaven en nog steeds geven, een
gevoel van "blij dat ik je mag kennen", "blij dat je erbij bent/ blij dat je erbij was".
Iedereen zocht zijn/haar plek in hun nieuwe home en vond ook de geborgenheid van ergens bij te
horen en verzorgd te worden. We werden collega's, vrienden in het warme huis dat Schoonderhage is
en allen met maar 1 ding voor ogen: het welbevinden van onze bewoners, hun een warme plek geven
waar ze zich kunnen ontplooien en zichzelf kunnen zijn.
Enkele jaren geleden werd beslist om de naam ‘Home Beneden ‘te veranderen in ‘'t Sluizeken’. Dit
naar de sluis op de Molenbeek die achter het home ligt.
Ons team veranderde ook over de jaren heen maar toch mochten we 14 jaar een warm en hecht team
vormen. Met nieuwe collega's vormen we ook nu steeds een hechte groep en steeds staat het welzijn
van onze bewoners op de eerste plaats!
Over de jaren hebben we enkele bewoners zien verhuizen naar andere entiteiten en hebben we helaas
ook afscheid moeten nemen van Veronica, Jan, Marianne, Marnic, Raymonda en Karine. Allemaal
hebben ze een blijvende indruk achter gelaten. En zullen ze nooit vergeten worden. Ook hebben we

nieuwe bewoners mogen verwelkomen en steeds is het een zoeken naar een evenwicht waarin
iedereen zich kan vinden.
Het Sluizeken, nu geëvolueerd naar zorggroep, is een warm home waar iedereen leeft op zijn/haar
ritme van de dag.
Ik mag al 23 jaar deel uitmaken van het team Sluizeken en ik draag het dan ook een héél warm hart
toe. Ik heb veel mensen zien komen en gaan, zowel bewoners als collega's, maar 1 ding staat als een
paal boven water: wie de deuren van Schoonderhage binnengaat, komt terecht in een warme familie
waar iedereen zijn/haar plek heeft en zich mag en kan ontplooien volgens zijn/haar mogelijkheden en
waar voor elkaar gezorgd wordt. Ik hoop dan ook dat ik nog lang binnen het Sluizeken mag werken.
Ellen Cuepers
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Nieuwe leefgroep ‘Plushuis’ opgestart in afdeling Aalst
Schoonderhage krantje
Sinds 5 september vorig wordt de nieuwbouw in Aalst bewoond. De bewoners stellen zichzelf graag
voor:
Davy:
Het eten is hier lekker. We hebben goede werkmannen. De begeleiding doet het ook goed. Het is hier
anders dan voordien. Ze zien me allemaal graag. In het weekend mag ik in het bad en er zijn ook
bubbels. Soms knutsel ik met de begeleiding en met het goede weer zitten we eens buiten in de tuin
met een koffie en een stukje chocolade.
Juan:
Ik heb een mooie grote kamer waar ik al mijn spullen in kwijt kan. Tijdens de week ga ik naar het
dagcentrum waar we verschillende activiteiten doen.
Het liefst help ik mee met Tim om de tuin van het dagcentrum te onderhouden. Er is ook veel werk bij
het
verzorgen
van
de
beestjes.
Het
zijn
wel
hele
lieve
beestjes.
Als ik niet naar het dagcentrum ga dan help ik ook graag mee in de keuken van onze home. Groentjes
snijden, slaatjes maken kan ik goed. Knutselen doe ik ook graag als ik vrije tijd heb! Net nog de
versiering helpen maken die in onze paasboom mag hangen.
Koen

Ik heb deze voorziening gekozen om dichter bij mijn mama en familie te zijn. Ik zie mijn mama weer
meer en daar ben ik heel blij om. Ik woon hier super graag en heb meer vrijheid dan in mijn vorige
voorziening. Naar de voetbal gaan is mijn hobby, ik ga naar elke thuismatch van FC Dender. De
begeleiding is ook leuk en zorgt goed voor iedereen. Met Danny en Marnic kom ik heel goed overeen,
we drinken samen koffie en kijken samen naar filmpjes op mijn computer. Ik ga ook graag naar het
dagcentrum! De begeleiding, bewoners en activiteiten zijn daar ook heel leuk. Op uitstap gaan doe ik
heel graag. We zijn met enkele van de groep naar de paasactiviteit geweest en ik heb daar geholpen.
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Nicole
Ik ben goed ontvangen in Aalst na vele jaren in Pollare te hebben gewoond. Ik ga 2 halve dagen naar
het dagcentrum waar ik industrieel werk kan doen. Daar ben ik heel blij mee. Ik ben ook tevreden
met de mooie, grote kamer, waar ik naar mijn muziek kan luisteren en naar mijn DVD’s kan kijken.
Danny
De begeleiding zorgt goed voor mij. Ik kan hier s’ ochtends op mijn gemakje ontbijten. Ik moet niet
meer naar het dagcentrum. Op maandag ga ik soms mee naar de colruyt. En op zaterdag komt mij
ma’ke iedere keer op bezoek. Ik luister heel graag naar muziek op mijn tablet. Samen met de groep
naar de paasactiviteit geweest. Ik heb daar een deca gedronken en een suisse gegeten en frisdrank
gedronken.
Marnic
Ik ben een bewoner uit de nieuwe groep in Aalst.
De begeleiding is hier heel vriendelijk en helpen mij waar nodig.
Ik heb een zeer ruime kamer. Dit is zeker een groot voordeel voor mijn rolstoel.
Het eten is hier ook heel lekker, nu de begeleiding zelf kookt. Wij kiezen samen met de begeleiding
wat er gemaakt wordt.
Ik kom goed overeen met Koen (een andere bewoner uit de groep). Met hem kan ik eens een praatje
maken. Ze hebben hier ook zeer goed bier! Ik ga ook eens graag weg in het weekend of op uitstap met
de groep (zoals de paasactiviteit).
Lieselot
Ik ben de laatste die er is bijgekomen. Ik heb een grote kamer om er al mijn knuffels te leggen (vooral
in mijn bed) en foto’s om op mijn vensterbank te zetten en omhoog te hangen aan de muur. Ik krijg in
het weekend vaak bezoek van mijn familie. Ik heb een rode stoel waar ik overdag inzit, in de
leefgroep. Zo heb ik een overzicht over heel het gebeuren. Ik maak soms eens een praatje met de
begeleiding en we lachen samen.
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Zorgkamp home Iddergem en Sluizeken

Joepie het is weer zo ver. Ons jaarlijks bezoek aan Maasmechelen, vakantiehuis Fabiola komt eraan. Dit jaar
met een aantal nieuwe gezichten.
Marnic en Fred vanuit Aalst gingen voor de eerste keer
mee. Samen met begeleidster Ellen.
Vanuit Iddergem gingen de anciens Koen, Gabby, Jan en
begeleidster Kathleen mee. De nieuwkomers waren Oliva
en begeleidster Iris.
Iedereen had er uiteraard enorm veel zin en dit is ook
gebleken… Bij aankomst arriveerden we in de mooie
groene en bosrijke omgeving en uiteraard nieuwsgierig naar
het zien van ons vakantiehuis, om het in Oliva haar
woorden te zeggen : ooooooh tis mooi hier en kijk de
schommels staan vlakbij ons huisje!
De kamers werden verdeeld, spullen uitgepakt en zo kon
onze vakantie van start gaan!
Het snoezelen viel in goede aarde bij Jan en Oliva, Jan
genoot van zijn massage en Oliva ging op het waterbed
liggen en waande zich in de zee. De schommelbewegingen
op het waterbed maakte haar aan het lachen, deze ruimte
was omgeven van vele fluotinten op de muur en plafond,
deze kleuren prikkelden Oliva haar zintuigen gretig! Jaaaaa
fijn!!!
Telkens de zon van de partij was maakten we gebruik van
de elektrische rolstoelfietsen en fiets met schelp. Marnix en
Gaby vonden dit super leuk en zeker als er gestopt werd bij
een terrasje met een overheerlijk drankje naar keuze!
Genietend met onze snoet in de zon, heerlijk!
Koen, Jan, Oliva en Fred vonden het fietsen ook geweldig,
Fred stond steeds klaar om uit te beelden dat hij klaar was om te gaan fietsen en hij er ontzettend veel zin in
had!
We zijn er ook allemaal samen eens op uitgetrokken naar cafeetje de Statie, een groepje ging er met de bus
heen en twee bewoners met de aangepaste fiets, allemaal samen dronken we iets op het groot terras te midden
in de bosrijke omgeving, zeer rustgevend…
We maakten ook de sporthal, die gelegen was nabij ons vakantiehuis onveilig, wat een leuke bedoening, Koen
liet zich volledig gaan op het groot luchtkussen en Oliva sprong lichtjes op en neer, allebei met een glimlach
zoooo groot!
Jan en Gaby deden het even rustig aan en gingen rustig liggen in één van de droomtentjes, ssssssttt er zijn er
hier twee aan het wegdromen… Zachtjes schommelend, wiegend en vooral genietend…
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Fred wou het iets actiever aanpakken, hij had zin in een spelletje bowling en ja hoor Gaby merkte dit op stond op
vanuit haar droomtentje en schorste haar mouwen op, ze dacht onze Fred te kunnen verslaan maar niets was
minder waar… Fred werd onze bowlingkampioen met als waardige opzichter Marnic aan zijn zijde…
Marnixcobserveerde goed hoor!
Oliva kreeg plots zin in een volleybalspel en gooide telkens de ballen goed in het net, Fred kwam eens kijken hoe
dit spel vorderde en keek gefascineerd toe, …. Bedenkend keek hij en zag dat Oliva hier een prof in was!
Het zwembad werd onveilig gemaakt door onze sloeber Koen, hij ploeterde en spatte erop los in het bad, de
badeendjes hebben het geweten: dolle waterpret!! Jan genoot in het water, op een rustige manier, zacht
drijvend op het water in de armen van zijn begeleidster kwam hij volledig tot rust en zwakte zijn angst en gevoel
van onveiligheid volledig af…. Zo fijn om hem zien te genieten…
Zoals jullie merken vlogen de dagen op deze manier voorbij, telkens een gevuld en aangepast programma,
daarnaast met uiteraard momenten van rust, iets waar onze bewoners nood aan hebben…. Voldoende rust om
zo de volgende dag te kunnen genieten in het belevingshuis…
Ja!!! Het is zover het BELEVINGSHUIS, wat houdt dit nu juist in, wel onze Koen, Gaby, Marnic, Fred, Jan en Oliva
kunnen ervan meespreken. Koen werd op een trilplaat gezet met rolwagen alsook Marnic en Gaby, Oliva vleide
zichzelf neer op een soort van zetel waar zich binnenin trillingen afspeelden en voelbaar waren, Fred ging op het
paard (soort bok) zitten en werd ook meegevoerd met het beeld (TV) dat afgespeeld werd. Er kon gekozen
worden voor verschillende activiteiten zoals paardrijden waarbij ieder van hen de bewegingen van de ruiter kon
ervaren want alles wat kon bewegen bewoog en trilde mee! Het besturen van een Jetski, Koen deed zijn armen
en benen omhoog bij het zien van het opspattend water,
fantastisch vond hij dit! Marnic koos ervoor om op een
rustige manier op de trilplaat de stad te verkennen en zo de
bewegingen te voelen. Gaby koos ook voor de trilplaat en
liet zich meevoeren naar een mooie onderwaterwereld.
Jan vertoefde liever in de droge wellness. Daar kreeg hij van
de begeleiding een massage en kon de trillingen van het
water voelen….
Koen droomde ook even weg in de muziekruimte, hij kon er
in een soort van wieg gaan zitten en terwijl hij erin zat kon
de begeleiding deze bespelen zoals een harp…
Zoals jullie zien heeft elke gast een fijn aanbod gekregen,
ook voor ons als begeleiding maar uiteraard in de eerste
plaats voor onze bewoners is het zeer fijn om zo te kunnen
werken en onze bewoners ten volle te kunnen laten
genieten! Huize Fabiola is voor onze meest kwetsbare
bewoners een fijne locatie waar ze in een oase van groen en
rust fijn kunnen genieten van het unieke aanbod dat daar
aanwezig is. Een moment vrij, er kan iemand gebruik
maken van de schommels, deze stonden vlakbij ons huisje,
even muziek maken buiten op de paaltjes die kleurrijk versierd zijn en de bewoners kunnen zien in tussentijd en
hun kunnen laten doen en proeven van deze leuke dingen is fantastisch!
Wat is uiteindelijk het belangrijkste… een glimlach op het gezicht van je bewoner… zien dat deze geniet…
Wij genoten allemaal! Op naar volgend jaar! Joepie!!!
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Bewoners dagcentrum Muylem gaan robben spotten
De laatste week van maart gingen we
met het dagcentrum Muylem op kamp
naar Zeeland te Nederland. We
verbleven met de volledige groep in
drie huisjes in een vakantiepark te
Cadzand, op wandelafstand van de zee.
Naast de vaste activiteiten zoals een
lokale markt bezoeken, gaan shoppen
in Brugge, gaan zwemmen, wandelen,
een filmavond, een restaurant bezoek…
gingen we op dit kamp ook op een
heuse zeehondensafari! We huurden
een boot af voor de volledige groep en
vertrokken vanuit de haven van
Breskens. Vanuit de haven voerden we
de Westerschelde op en zochten we
met de verrekijken naar zeehonden en
zeevogels. Uiteindelijk zagen we een 20
-tal zeehonden van twee verschillende
soorten, de gewone zeehond en de
grijze zeehond. Eén groepje zeehonden
konden we van dichtbij bekijken en we
zagen ook nog een zeehond al
zwemmend in het water. Soorten
vogels die we konden spotten waren
bijvoorbeeld de wulp en de aalscholver
die zijn veren liet drogen. Verder kregen
we op de boot ook nog uitleg over de
schepen, de haven en de zeevaart in
het algemeen. We zijn opnieuw een
ervaring rijker en kijken al uit naar het
volgende kamp!

Dagcentrum Muylem
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“De smaak van berkenschors”
Mevrouw Pauline Coppens, moeder van Laneau Tamara (dagcentrumbezoeker Sint-LievensEsse) heeft in het boek “De smaak van berkenschors” het levensverhaal van haar moeder
Natascha Pochwatna neergeschreven. Natascha Pochtwatna werd in Oekraïne geboren en
werd in de jaren dertig van de vorige eeuw als jong meisje geconfronteerd met de
“Holodomor”, de dood door uithongering die Stalin organiseerde en die het leven kostte aan
7 miljoen Oekraïners.

In W.O. II werd Natascha door de Duitsers opgeëist en getransporteerd naar Köthen om te
werken in de toenmalige vliegtuigfabriek Junker. Auteur Pauline Coppens laat in dit boek ook
haar moeder zelf aan het woord over haar strijd om te overleven en haar zoektocht naar
geluk.
Het boek is een biografie van een moedige en sterke vrouw tijdens de turbulente jaren van
vorige eeuw. De toegevoegde historische kadering is een aanklacht tegen de “bijna vergeten”
genocide in Oekraïne. Het Westen keek jarenlang opzij voor het moordend regime van Stalin
omdat hij de geallieerde strijdkrachten in de oorlog hielp tegen Nazi-Duitsland en dus als
“bevriend staatshoofd” werd beschouwd. Het boek
is tegelijk een herkenbaar migratieverhaal met
elementen als vooroordelen, cultuurverschillen en
integratie.

Het boek kost 20€ en de opbrengst is ten voordele van Schoonderhage.
Er zijn nog enkele boeken in voorraad.
Wie er eentje wil bestellen kan dit via mail naar Herman.Laneau@skynet.be of telefonisch
via 053/63.02.47
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Fotoboek en DVD “ Labyrint “ van Scherven op zolder
Van de toneelvoorstelling “ Labyrint” op vrijdag 16 november 2018 door onze
toneelgroep “Scherven op Zolder” werd zowel een fotoboek als een Dvd opname
gemaakt.

Het fotoboek is een verzameling foto’s (kleur en zwart/wit) van de voorstelling en achter
de schermen.
Afmetingen : 28cm x 21cm 24 pagina’s
Kostprijs : € 10,00

DVD
Tijdens de algemene repetitie werd een professionele opname gemaakt door firma Video
Star uit Ninove. Deze opname werd gemonteerd en gebrand op een dvd.
Kostprijs: € 5,00

Wie dit mooi materiaal in huis wil halen, kan dit bestellen op volgende manieren:

Via email naar info@schoonderhage.be
Via een telefoontje naar 054/31.90.95
Via betaling op rekening Zwarte Flesch
BE30 3930 4824 0011 met vermelding
van uw gekozen bestelling.

.
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