Voorwoord

Beste lezer,
Beste sympathisant,
In dit nummer staan we uitgebreid stil bij de opstart van onze
projecten Muylem, Lebeke en Heldergem
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.
De zomer was een welgekomen rustperiode in het toch wel drukke jaar… even de pauzeknop
indrukken en wat tijd maken voor andere zaken: vakantiereisje, boekje lezen, vrienden
ontmoeten of gezellig lekker niets doen.
De geplande feestelijkheden rond het veertig jarig bestaan kende een eerste orgelpunt: een
schlagerfestival voor al onze bewoners in de Wattenfabriek te Herzele.
Wat we nog in petto hebben lees je hier in dit krantje.
Hou alvast ook onze website en facebookpagina in de gaten…
Wie wil nog overschakelen naar een digitale versie van de Schoonderhagekrant?
Een mailtje naar info@schoonderhage.be volstaat.

1

Project Lebeke /Outer
Om een blik te kunnen werpen op de
eerste dag van het dagcentrum in
Lebeke heb ik Sam geïnterviewd. Hij is
er als bewoner al van de eerste dag bij
en hij wist er nog veel over te vertellen!
Leen: “Dag Sam, jij bent hier in het dagcentrum al van de eerste dag hè?”
Sam: “Ja dat klopt!”
Leen: “En wat kan je je nog herinneren
van deze speciale dag?”
Sam: “Het openen van de poort op 18 juni 2006!”
Leen: “Dat moet wel een speciaal moment zijn geweest wie was daar toen nog allemaal bij?”
Sam: “Geert Bruyland was daar ook.”
Leen: “Wie was er nog bij?”

Sam: “Geert de tuinman en Veerle De Ville en Hilde.”
Leen: “Er zijn intussen al veel mensen gekomen en gegaan hè. Kan je je nog herinneren wie er toen was
en nu niet meer?”
Sam: “Sarah, Charlie en Godelieve ook hè”
Leen: “Wie is sarah?”
Sam: “Zij was hier voor Annelies. Zij was hier tot 2009.”
Leen: “Jij kan je dat wel goed herinneren allemaal, weet je ook nog wat je eerste atelier hier was?”
Sam: “Ja hè, handwerk en op de computer.”
Leen: “En wat moest je dan doen ?”
Sam: “Alle afbeeldingen maken hè en
pictogrammen.”
Leen: “Je bedoelt de visualisatie?”
Sam: “Ja hè.”
Leen: “Heel goed! Weet je misschien
ook nog wat het eerste middagmaal
was?”
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Leen: “Jam, klinkt lekker! heeft Christa
dat toen ook klaargemaakt?”
Sam: “Nee, dat was Gonda.”
Leen: “Ah zo! Hoelang heeft zij hier gekookt?”
Sam: “Tot 2008. Daarna is Christa komen koken.”
Leen: “Er zijn ook veel dingen veranderd
hier hè? Stond het werk- en tuinatelier
er toen ook al?
Sam: “Ja hè.”
Leen: “Wat stond er nog niet?”
Sam: “De beplanting.”
Leen: “Je bedoelt de struiken en de bomen hier op het binnenkoer?”
Sam: “Ja, alles was verwilderd. Alles was
aarde, de kasseien lagen er wel al.”
Leen: “Stond de serre er ook al?”
Sam: “Nee hè, die hebben we later erbij
gezet.”
Leen: “Heb jij daarbij geholpen?”
Sam: “Ja hè.” Sam lacht trots met zijn antwoord.
We wandelen ondertussen langs het binnenkoer naar de achtertuin.
Sam wist me ook te zeggen dat hij meegeholpen had met de inrichting van de achtertuin.
Ons interview eindigt in de keuken waar hij trots zijn harde werk laat zien van het voorbije uur.
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Opstart Dagcentrum Muylem
Charmante eengezinswoning
In 2001 liet Schoonderhage zijn oog vallen op een charmante eengezinswoning, gelegen in de
Muylemstraat te Appelterre. Het was een huisje dat veel gezelligheid en huiselijkheid uitstraalde en
een prachtig zicht had op een groene omgeving.
De woning kon onmiddellijk in gebruik genomen worden. Bedoeling was om er dagbesteding te
voorzien voor een klein groepje bewoners om uiteindelijk, na uitbreiding van de woning, over te gaan
tot de opvang van een 16-tal bewoners.
Hilde Van Caenegem en Mireille Schuddinck waren
de pioniers van dit dagcentrum. Na een grondige
voorbereiding en heel hard werken, openden ze de
deuren van dagcentrum Muylem voor het eerst in
februari 2002.

Werking
Er werden verschillende activiteiten aangeboden,
zoals zwemmen, naar de markt gaan, schilderen,
klei, fotoboeken, handwerk, sport, tuin, koken en lees-en schrijf.

Hilde haalde elke ochtend de bewoners op en Mireille bracht ze elke avond naar huis. Daarnaast was
er ook Micheline om het huisje te laten blinken en Griet Meganck die het team halftijds aanvulde bij
de begeleiding van de activiteiten. Indertijd was er nog geen
wasmachine, dus Hilde en Mireille namen wekelijks elk om
beurt de was mee naar huis.
De eerste bewoners die hun intrede deden in Muylem waren
Marc Petrus, Lieve Lanckman, Marleen De Ville, Kris De Luyck,
Freddy De Petter(+), Martine De Vriendt, Jan Van Der Maelen
en Davy Van Mulder. Marc, Lieve, Marleen en Kris zijn nog
steeds werkzaam in Muylem en mogen zich intussen de
anciens van het dagcentrum noemen.
Er werd heel wat plezier gemaakt en men genoot van lekker
eten en een babbeltje tijdens de koffiepauze. Een koekje
mocht toen uiteraard niet ontbreken! Samen me de
begeleiding, toverden de bewoners elke dag een lekker soepje,
een hoofdgerecht en een dessertje op tafel, dit met groentjes
uit eigen tuin.
“Terwijl Hilde en Lieve op een dag aan het koken waren, zagen ze plots door het venster de schapen
passeren op straat. Ze wisten meteen dat ze alles moesten laten vallen! Met elk een borstel in de hand,
gingen ze de schapen achterna om hen terug op de weide te krijgen. Hilariteit alom!”
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Op vakantie gaan hoorde er natuurlijk ook bij! Al sinds
2002 zijn de bewoners en begeleiding van DC Muylem elk
jaar op kamp gegaan, in het begin samen met dagcentrum
Pollare en na de uitbreiding van het dagcentrum elk
afzonderlijk. Een volledige week samen genieten en
uitstapjes doen!
Wat wil een mens nog meer!
“Af en toe moest er eens naar de sleutels van de bus
gezocht worden…, meestal omstreeks 16u, het tijdstip
waarop de bus vertrok om iedereen naar huis te brengen.
De begeleiding in alle staten en Kris De Luyck aan het
gieren van het lachen, want hij was diegene die ze
verstopte maar nooit vertelde waar hij ze achtergelaten
had…”
Uitbreiding
Terwijl Dirk Wauterickx en Oscar De Jonge, na de
oprichting van de nieuwbouw, zorgden voor de afwerking ervan, hielpen alle bewoners mee om de
parking aan te leggen. Er werd in die tijd heel hard gewerkt!
Ook Rudy Eeckhout en Guy Ghijsels, toen lid van de Raad van Bestuur van Schoonderhage, en
voormalig directeur, Frans De Schrijver, werkten verschillende weekends door om de tuin van
Muylem in orde te brengen.

“Jan Van Der Maelen zou de elektriciteit wel leggen en
had er niet beter op gevonden dan met zijn rolletje kabel
het hele dagcentrum rond te lopen…”
In die tijd werd de oorspronkelijke voordeur aan de
straatkant nog gebruikt en fungeerde de keukendeur als
achterdeur. Later werd er aan de achterzijde van de
woning een veranda geïnstalleerd die de verbinding
maakte tussen de nieuwbouw en de keuken. Tussenin
werd gezorgd voor een nieuwe voordeur.
Deze uitbreiding betekende meer ruimte en dus de
mogelijkheid om extra begeleiding en bewoners naar het
dagcentrum te laten komen. Tijd voor een extra busje dus!
Frank Haegeman en Klara Heestermans versterkten het
team en verwelkomden Christophe Wauterickx, Ilse
Eeman, Sofie De Meyer, Pierre Daem(+), Sam Ramsdam en
Karina Cobbaert als nieuwe bewoners.
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Unieke sfeer
Dagcentrum Muylem is uniek, het is namelijk de kleinste autonome afdeling van Schoonderhage
waarbij een zeer klein team 1 doelstelling tracht te verwezenlijken: “het vinden van individueel
welbehagen en geluk van de bewoners”.
Factoren die hier een prominente rol in spelen zijn de kleinschaligheid, de huiselijkheid en de
ongedwongenheid. Niets moet, alles is bespreekbaar. Voor problemen worden oplossingen gezocht en
wensen worden zoveel mogelijk ingewilligd.
Men leeft in Muylem samen als één grote familie waarbij “zorg dragen voor elkaar” centraal staat.
Iemand eens een schouderklopje geven, een luisterend oor zijn voor de ander, een grapje maken om
iemands zinnen te verzetten, iemand een tasje koffie uitschenken of een arm geven tijdens een
wandeling, …, iedereen springt in de bres voor iedereen.
Frans De schrijver omschreef Muylem in het verleden met volgende mooie woorden:
“Dagcentrum Muylem is de meest zichtbare vermenselijking van de soms beladen begrippen als
normalisatie, kleinschaligheid, geborgenheid, structuur, eenvoud in organisatie, respect voor het
individu… Alles ademt hier weerloosheid, kinderlijke eenvoud, aanstekelijk optimisme en rust. Een
rustpunt in beweging.”
Dat Muylem nog vele jaren mag bestaan!
Begeleidingsteam Dagcentrum Muylem
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Opstart Heldergem
In november 2006 nam Schoonderhage een woning in gebruik in Heldergem. Lees hieronder hoe dit
toen werd aangekondigd in ons krantje

Na een aantal weken van toch wel intense activiteit heeft de huurwoning in Heldergem een
hele opfrisbeurt gekregen: behangselpapier vervangen, deuren geschilderd,
vloerbedekking gerepareerd, sanitair aangepast…

Jos en zijn ploeg verdienen hiermede alweer een dikke pluim op hun hoed.
Ervaringsdeskundig als we ondertussen zijn werd
tegelijk de eerste inrichting overdacht en aangepakt.
Gordijnen werden vervangen, verlichting aangepast,
meubels aangekocht.
Of hoe in een mum van tijd een huis een “thuis” kan
worden.
Het was dan ook met gepaste fierheid dat Isabel en
haar medewerkers een poos terug de eerste
bewoners in hun nieuwe omgeving mochten
verwelkomen.
Voor de meeste onder hen is de aanpassingsperiode
vrij geruisloos verlopen. Voor een paar is het nog een
beetje wennen aan nieuwe mensen en gewoontes.
Maar ook dat komt wellicht binnen de kortste tijd in
orde.
Overdag nemen de mensen van Heldergem deel aan de dagbesteding in de Lebeke .
In de volgende jaren werd de woning aangekocht en werden er bijkomende opvangplaatsen
gerealiseerd in dit grote gebouw. Zo vonden uiteindelijk 13 bewoners hier een onderkomen.
Omdat de woning infrastructureel niet volledig optimaal in gebruik is, werd door de Raad van
bestuur en het dagelijks bestuur beslist om hier werk van te maken zodat er een grotere
rendabiliteit van de bebouwde oppervlakte kan gerealiseerd worden en er een groter wooncomfort
kan aangeboden worden.
De bewoners verlieten in 2018 de woning en werden ondergebracht in een tijdelijke huurwoning
gelegen in Haaltert.
Op de site van Heldergem zal Schoonderhage in de toekomst een volledig nieuwbouwproject
realiseren.
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Eind 2004 opent een nieuwe woning van
Schoonderhage in het voormalige kloostergebouw
van Outer Lebeke, Kerkstraat 64.
Sam neemt er als eerste bewoner zijn intrek ,
hij voelt zich meteen dé man in huis.

Druppelsgewijs volgen nog 9 andere bewoners en met de opstart van het dagcentrum in 2006,
in de voormalige schoolgebouwen, is ons huisje volzet.
De meesten wonen er na 15 jaar nog steeds.
Anderen zochten een andere weg binnen Schoonderhage.
Helaas moesten we ook afscheid
nemen van Margo.
Anno 2019 wonen er 9 bewoners
in ‘home Lebeke’.
Alle bewoners vonden er een thuis.
1 kamer kreeg een logeerfunctie toegewezen.
In maart 2017 opende een tweede woning
in Lebeke: de ‘pastorij’, Kerkstraat 66.
15 bewoners, mannen en vrouwen,
20-ers tot 50-ers die hun weg zoeken
in het samenwonen en -leven,
op dit moment ondersteund door
een begeleidingsteam van 7 personen.
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Toekomst
Thuis
Vriendschap
Dromen
Respect
Vertrouwen
Happy
Geborgenheid
Humor
Kracht
Houden van
Samenwerken
Gelijkwaardig
Liefde
Lol
Gewoon
GELUK
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Afscheid van Steve
Lieve Steve, Steveken, Stevieboy,..

Zondag stond voor iedereen van ons
de klok stil en werd het koud in ons
hart.

Bij
al
je
begeleiders
en
medebewoners zijn er vanaf dat
moment
tranen,
verschillende
soorten tranen. Soms zijn het tranen
aan de binnenkant, soms zijn het
tranen aan de buitenkant. Telkens
weer heb je er gestaan, warmte
gegeven, voor iedereen wat goeds
en altijd die glimlacht. Ieder van ons
heeft onvergetelijke tijden met je
beleed. Je straalde in onze woning,
neen schitterde van kop tot teen.

.

De afgelopen dagen liet de zon de bloesems komen. Gele sleutelbloemen openen de poort naar mooie dromen. De vogeltjes fluiten en de zon heeft zich echt
van haar mooiste kant laten zien. Iedereen ziet dat de zomer er is en toch missen we iets, iemand die er nooit meer zal zijn… JIJ!
We weten omdat er liefde was, er bestaat geen voorbij, in alle aanwezigheid ben
jij. Natuurlijk zijn wij verdrietig omdat we afscheid moeten nemen van jou, Maar
wij zijn ook dankbaar… en willen daarom “dankjewel” zeggen.
Dankjewel voor al die mooie, onvergetelijke herinneringen die we voor altijd zullen blijven koesteren. Vergeten doen we je nooit.
Steve, je was en blijft voor altijd de zonnestraat in ons hart !
Begeleidingsteam Woning Iddergem
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Wandelen en zwerfvuil jagen… een leuke combinatie
Op dinsdag 2 juli jongstleden ging de jaarlijkse wandeldag door voor alle
bewoners/gebruikers.
Dit jaar werd die dag georganiseerd door
begeleidingsteam van dagcentrum Lebeke. Met een talrijke opkomst vanuit de
diverse afdelingen van Schoonderhage gingen wij op pad doorheen het
landelijke Herzele. Bovenop heel wat wandelplezier en een fotozoektocht, zette
iedereen zich dit jaar ook extra in om deel te nemen aan de zwerfvuil-actie
“Mooimakers”.
Met alle afdelingen samen werd die dag maar liefst 2,3 kg zwerfvuil bij elkaar
gesprokkeld op de uitgestippelde wandelingen.
Een pluim voor iedereen die hieraan mee geholpen heeft. Hierbij viel ook een
beker te winnen voor de kampioenen zwerfvuiljagers.
Dit is de uitslag :


Wandeling 8 kilometer: dagcentrum Lebeke: 8.5 kg



Wandeling 4 kilometer: dagcentrum Iddergem: 4.5kg

We danken iedere deelnemer voor zijn
inzet en enthousiasme.

Ankatrijn De Ceuleneer
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KORT NIEUWS
In het kader van de festiviteiten liet Schoonderhage een eigen postzegel maken

bij B-post. Een leuk initiatief in kader van onze marketing politiek. De frankeer
machine eventjes op stop gezet en weer lekker gezellig postzegeltjes kleven…
( Gelukkig hoeven we er niet aan te likken…)

In het kader van hun jaarlijkse teamdag konden
we op een aantal medewerkers van de bank
BNP Paribas Fortis rekenen om een handje te
helpen in de afwerking van de woning
Aardeweg. Zij zorgden voor een grondig
onderhoud van “bussenpark” en hielpen bij de
aanleg van de tuin.

De 11e editie van ons wielerevenement “ Ronde van Schoonderhage” kon dit
jaar terug rekenen op een massale opkomst. Het weer was van de partij, de
ritten mooi, doch pittig, de pintjes fris aan de aankomst. We zien, jaar na jaar,
de deelname van dames procentueel toenemen en ook het aantal wandelaars
was dit jaar uitzonderlijk hoog.
Dank aan alle sponsors, de organisatoren en de sportieve deelnemers.
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Onze acteurs van Scherven op Zolder kregen de
kans om als gastacteurs mee te spelen in een
productie van Theater Stap. Theater Stap is in
Vlaanderen quasi professioneel bezig met theater
met personen met een beperking. Zij leverden
o.a. de acteurs voor de TV-serie ‘Tytgat Chocolat”.
De voorstelling ging door op 5 oktober in cc De
Plomblom te Ninove. Onze acteurs
waren
bijzonder in hun nopjes met deze uitnodiging. De
aanwezigen op de voorstelling zagen dat het goed en mooi was.

Op zondag 30 juni was het weer eventjes
rijtje schuiven aan de inkom van onze
barbecue… Het zonnetje present en de vele
honderden bezoekers ook….
De organisatoren op alles voorzien, zorgden
ervoor dat alles vlotjes en vlekkeloos
verliep. Een dagje om in te kaderen.

Oilsjt on wheels
De door serviceclub
Innerwheel
gesponsorde elektrische rolstoelfiets
werd eind juli officieel overhandigd in
afdeling Aalst.
Een mooi cadeau dat de eerstvolgende
zomerdagen op veel gegadigden kon
rekenen.
De begeleiding trapte er lustig op los.
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De snoezelruimte in onze zorgwoning Aardeweg/Outer is op enkele details na
klaar en is reeds in gebruik sinds deze zomer. Officieel wordt deze ruimte,
samen met het totale project geopend op 18 oktober.

Vrijdag 27 september werd een
feestje gebouwd om het 10-jarig
bestaan te vieren van de woning
Norbertijnenstraat. Ondanks de
herfstige weersomstandigheden
kon er toch, tussen de regenbuien
door, geklonken worden samen
met ouders, personeel en de
buren.

Op vrijdag 18 oktober zijn de poorten officieel geopend van de nieuwe woning
voor personen met een hoge zorgnood in de Aardeweg met de bewoners,
familie, personeel, genodigden en buren. De woning is al sinds najaar 2018
operationeel, maar nu de buitenaanleg en de tuin in orde zijn kon een feestelijke
opening niet langer uitgesteld worden… de feestjes volgen elkaar in een mooi
tempo en gaan crescendo richting eind 2019.
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Op zaterdag 9 november 2019 vieren we het 40-jarig bestaan van
Schoonderhage met een feestelijke academische zitting.

Vanaf 19u verwachten we de genodigden in cultureel centrum De Plomblom,
Graanmarkt te Ninove voor het volgende feestelijk programma:

Welkomsttoespraken


Optreden van muziekgroep “Funny Key”


Pauze met vertoning filmpjes uit de oude doos


Theatervoorstelling “Labyrint” van toneelgroep
“Scherven op Zolder”


Receptie

Om praktische en organisatorische redenen is deze avond enkel toegankelijk
voor de personen die een schriftelijke uitnodiging hebben ontvangen.
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