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Kon rekenen op de 

steun van: 

De verkoop van het boek  

“De Smaak van Berken-

schors” bracht  

2150 € op ten voordele van 

Schoonderhage 

Hartelijk dank aan de fam. 

Laneau-Coppens 

Boekbespreking: zie pagina  

16 



19 

 

 

Een Tombola georganiseerd in het bedrijf Ontex te 

Erembodegem leverde  3000 € op ten voordele van 

Schoonderhage 

Innerwheel afdeling Aalst Noord 

overhandigde een cheque  van 7170€. 

 Dit  bedrag wordt besteed aan de aankoop 

van een  2e elektrische rolstoelfiets voor de 

afdeling Aalst 

Enkele leerlingen van Sint-Paulus 

college te Herzele, stichten in het 

kader van een afstudeerproject een 

tijdelijke onderneming op onder de 

naam “BOCADILLOS” en verkochten 

donuts ten voordele van 

Schoonderhage. 

Op het einde van hun project konden 

zijn hun boeken afsluiten met een 

positief resultaat van  798€. Dit 

bedrag werd met enige fierheid 

overhandigd aan  de bewoners van 

leefgroep Muylem. 
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Hoe Werkt trooper? 
 

Hoor je het nu in Keulen donderen als je 'Trooper' hoort? Via Trooper kan je ons steunen door 

simpelweg online te shoppen bij jouw favoriete shops, zonder dat het je één euro extra kost! 

 

Je gaat naar onze trooperpagina: www.trooper.be/schoonderhage 

Je kiest je shop en klikt op de banner. 

Je doet gewoon je aankoop zoals altijd, zonder één euro extra te betalen. 

De shop betaalt een percentje of bedrag aan de gekozen vereniging of het goede doel. 
Hoeveel dat percentje gemiddeld bedraagt staat aangegeven bij elke shop 

 

 

 

 Troop mee en wij kunnen een Pasta Festa met topchef Peppe 

Giacomazza winnen.  

 

 Wij maken kans op een Pasta Festa met Peppe van teevee!  

Sììììì, jullie lezen het goed!  

De beste Italiaanse chef van ons land en njam!-chef Peppe Giacomazza heeft beloofd pasta te komen 

maken bij de Troopervereniging die van begin april tot eind juni 2019 het hoogste bedrag bij elkaar 

‘troopt’. Stel je voor!  

Natuurlijk willen wij deze Pasta Festa winnen! En, daarvoor hebben we jullie nodig! Elke aankoop die 

jullie via www.trooper.be/schoonderhage doen tussen 1 april & 30 juni, brengt ons dichter bij dat 

pastafestijn. 
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Pannenkoekenweekend editie 2019 

Ons jaarlijks pannenkoekenweekend diende dit jaar op zondag 10 maart even het hoofd te buigen 

voor de brute natuurkracht van stormwinden. 

Daar waar de buitenopstelling voor de bakkers 

buiten aan de Wattenfabriek optimaal was 

verankerd en beveiligd, was de opstart van de 

activiteiten op zondag er ééntje met 

moeilijkheden. Omstreeks 13u30-14u konden 

de bakkers hun bakexploten niet aanvatten. De 

stormwind was zo hevig dat ,ondanks alle  

veiligheidsvoorzieningen,  de vlammen  onder 

de bakplaten alle richtingen uitsloegen met 

gevaar op ernstige brandwonden.  De grote 

radiomast op het naastgelegen terrein ging ook 

vervaarlijk overhellen. Wijselijk werd besloten 

om de opstart van het bakken uit te stellen en 

de verdere weervoorspelling af te wachten.  

Gelukkig hadden we de zaterdag al een deel  

voorgebakken. Vliegensvlug werd  de nodige 

interne keukenaanpassingen gedaan zodat we 

toch de bezoekers op zijn minst een tas koffie 

en een pannenkoek konden aanbieden. De 

bezoekers die wensten pannenkoeken  huiswaarts mee te nemen, konden dit niet bij gebrek aan 

pannenkoeken. 

Dat sommige bezoekers hierover teleurgesteld waren, willen we best begrijpen. Maar het leek ons op 

dat moment niet verantwoord om onze vrijwillige medewerkers/bakkers aan dergelijke  gevaren 

bloot te stellen.  

Gelukkig temperde de wind in de loop van de 

namiddag… en konden de bakkers alsnog 

hun activiteiten starten  omstreeks 15u30 en 

begonnen zij in allerijl hun  “bakverse” 

pannenkoeken op elk bord te toveren.  De 

vele wachtende bezoekers zijn we van harte 

dankbaar voor hun geduld en begrip voor 

deze uitzonderlijke toestand. 

Dergelijke extreme weersomstandigheden 

hadden we in ons rijk verleden van 

pannenkoekenfestijnorganisatie nog niet 

gehad. Andermaal een bijzondere ervaring die we kunnen wegschrijven in onze annalen. 

Afspraak op ons volgende pannenkoekenfestijn op 14 en 15 maart 2020. 
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Er namen 25 ploegen deel uit acht verschillende organisaties voor mensen met verstandelijke 

beperkingen uit de regio: zes afdelingen van Schoonderhage, Levensvreugde uit Aalst, Zonnelied 

uit het Pajottenland, Zonnestraal uit Lennik, De Poel uit Ternat, De Valier uit Liedekerke, De 

Bolster uit Herzele en Sint-Vincentius Kandoe uit Viane. In totaal waren er dus 125 quizzers en 25 

begeleiders. Er werd gepeild naar de kennis van de deelnemers over onderwerpen zoals 

televisie, sport, geschiedenis, aardrijkskunde, film, fauna & flora, strips …  en er werd afgesloten 

met een muziekronde waarbij er kon worden gedanst. De ‘Ajuintjes’ uit Levensvreugde in Aalst 

bleken over de breedste algemene kennis te beschikken en werden de winnaars van de quiz. 

Iedere deelnemer ging met een prijs naar huis. 

“Quizzen is voor iedereen, dus ook voor mensen met beperkingen. Het is de gelegenheid bij 

uitstek om hun cognitieve capaciteiten verder te ontwikkelen in het kader van zelfontplooiing en 

QUIZ FOR SPECIALS 

VZW Schoonderhage heeft haar twee “Quiz for Specials’ georganiseerd in de Kuip in Ninove op 21 

februari. 

De Quiz werd  diezelfde week nog uitgebreid in beeld gebracht in de rubriek ‘De dag’ op Eén in 

programma ‘Iedereen Beroemd’. 
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Barbecue Schoonderhage  editie  2019  komt eraan 

 

De laatste zondag van juni toveren we onze terreinen in Pollare om tot een barbecue dorp. De 

immense tent voorziet in 500 zitplaatsen en wordt uitgebreid met een ruim  buitenterras aan de 

oevers van de Dender. Het legertje barbecue vuren wordt opgesteld om een functionele en 

ergonomische werkplaats te creëren voor de meesters van het vuur. De keukenploegen worden 

omschort om de bergen groenten en aardappeltjes appetijtelijk mondklaar te maken. Het tuinatelier 

waar in de week alle creatieve ideeën ontspruiten in de gedachten van onze miskende kunstenaars 

wordt  voor één dag omgetoverd tot een professioneel afwassalon. De puzzel van de uit te voeren 

taken minutieus in elkaar gepast om alle werkposten van de nodige vrijwillige handen te voorzien.  

Elk jaar een krachttoer om dit rond te 

krijgen en zo de vele honderden 

bezoekers een lekkere maaltijd aan te 

bieden op een vlotte en kwaliteitsvolle 

manier. Doorheen de jaren proberen we 

elk jaar de gestipuleerde werkpuntjes om 

te zetten tot een verbetering. Gelukkig 

kunnen we elk jaar rekenen op een grote 

groep vrijwillige medewerkers die garant 

staan voor een goede organisatie. 

Dank aan de vele trouwe bezoekers en 

nieuwe bezoekers heten we van harte 

welkom. 
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