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“Schlagerfestival Schoonderhage” 

In dit feestelijke jaar wilden we 

graag de bewoners eens extra 

vergasten om een muzikale dag. 

Velen van hen zijn grote liefhebbers 

van “Schlagermuziek”. 

Dus de keuze was vrij vlug 

gemaakt… een echt schlagerfestival 

zou bij hen zeer welkom zijn. 

In alle stilte werd hier werk van 

gemaakt. Het zo lang mogelijk 

geheim houden was de boodschap 

om te spelen op het 

verrassingseffect. Toen de affiches 

met line-up van de optredende 

artiesten half juni in alle 

leefgroepen werden opgehangen, 

waren de reacties veelbelovend.  

Op vrijdag 12 juli zouden  een 4-tal 

artiesten zorgen voor een echt 

schlagerfestival in de Wattenfabriek 

in Herzele. Een dag vol muziek, 

ambiance en dans en ‘s middags 

een lekkere warme maaltijd.  

En of er ambiance was… de buren 

in het Solleveld hingen uit hun 

ramen  en vroegen zich af welk 

feestje  er aan de gang was in de 

Wattenfabriek. “Schoonderhage” 

was in de house. De medewerkers 

van de bibliotheek en de 

cultuurdienst kwamen stiekem 

kijken hoe onze bewoners uit de 

bol gingen. 

 Het administratief personeel en directie Schoonderhage hadden ervoor  gekozen om die 

dag in te staan voor de ontvangst en de catering van onze schlagermuziekliefhebbers. 
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Vrijdag 12 juli 2019 was het feest! 

40 jaar Schoonderhage 

Het was in de wattenfabriek in Herzele. Alle bewoners werden uitgenodigd om naar de zan-

gers te gaan kijken. Iedereen was daar, van alle afdelingen.  

De eerste zanger die opgetreden heeft was Johan Veugelers en daarna was het DJ Franske. 

We hebben goed gedanst! Daarna kwam Dean en Nico. Er waren drie dansereskes. Ik heb 

meegedanst op het podium. Met André Hazes heb ik niet meer meegedaan. Ik was moe.  

Het was heel goed! 

Dean heeft met mij zot gedaan! Ik heb hem een kneep in zijn gat gegeven. We staan samen 

op de foto.  

We kregen daar ook lekker eten. Sla met tomaten en ballekes in tomatensaus met purée. 

Ik wil iedereen bedanken, al de mensen van Schoonderhage die moeten werken hebben, om 

ons te ontvangen. Volgend jaar mogen ze dat weer doen. 

Dikke kus, 

Petra Liedts. 
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Kon rekenen op de 

steun van: 

United Fund for Belgium honoreerde onze subsidieaanvraag voor inrichting van 

de snoezelruimte Aardeweg voor een bedrag van 8000 € 

Service club Kiwanis Aalst 

organiseerde een veiling  voor diverse 

goede doelen van beeldjes.  Opzet 

van het project was dat enkele blanco 

beeldjes  in gietbeton werden 

afgewerkt door bekende kunstenaars 

en minder bekende kunstenaars . 

Schoonderhage kon een dergelijk set 

van beeldjes laten afwerken door 

niemand minder dan Kamagurka. 

Dat dit werk het topstuk van de 

veiling zou worden hadden we niet 

verwacht maar toch stil gehoopt. 

De afklophamer viel stil op een 

bedrag van 6250€. 

Daar boven op kregen we nog een cheque van 1500 € vanwege Kiwanis. 

Hartelijk dank ook aan Kamagurka en partner om dit project te steunen. 
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Namens Lions Zottegem mochten wij  van dhr. De 

Landsheere Koen een cheque in ontvangst nemen van 

1500€ 

 

De nationale Loterij werd bereid 

gevonden om 3000 € bij te 

passen in de aankoop van een 

3e elektrische rolstoelfiets 

De “Ninoofse zwerfvuiljagers” kregen dit jaar de prijs van  Toerisme van de 

stad Ninove. 

Omdat wij met onze bewoners ook trachten ons steentje bij te dragen om 

onze omgeving netjes te houden… kregen wij  een deel van deze prijs…. 250€ 
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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 

 

 (Aarzel niet om ons te contacteren als we U kunnen helpen bij het troopen.) 

 

 Blijven troopen is de boodschap !!!! 

Het minder goede nieuws is dat we de wedstrijd voor een gratis Pasta festijn met Peppe die 

trooper organiseerde niet hebben gewonnen. De eer was voor een school in Limburg.  

Het goede nieuws is wel dat wel wat extra eurootjes zagen bijboeken op onze rekening. 

Maar niet getreurd en blijven troopen is de boodschap.  

Dit najaar zijn er naast de eurootjes voor onze trooperrrekening extra kortingen  te cashen 

voor troopers. 

 35% korting bij vakantieboeking Center Parcs 

 20% korting bij aankoop E5 mode 

 10% korting bij Schoenen Torfs 

 10€ korting bij aankoop bij Wijnvoordeel 
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Uitstap naar Oostakker 

Uitstap Oostakker 2019 

Naar jaarlijkse gewoonte zijn we met onze oudere bewoners  op bedevaart geweest. 

Na een verkwikkende douche en een goed ontbijt, installeerden we Jan, Herman, André, Oliva en 
Martine op de bus. Iedereen in zijn nopjes, en samen met 3 begeleiders  richting Oostakker. De zon 
was alvast van de partij. 

Het was druk op de autostrade, maar al bij al zijn we er vlotjes geraakt. We kwamen net op tijd toe 
voor de misviering van 11 uur. 

We luisterden naar de wijze woorden van Meneer Pastoor. Zelfs ons Martine die anders graag haar 
zegje doet, was nu zeer aandachtig en muisstil. Af en toe zei ze stilletjes “Ha ja?”. Ergens halfweg die 
viering vroeg de priester de gelovigen om elkaar “de vrede” toe te wensen. De priester kwam 
speciaal tot bij ons om ons allen een hand te geven. Dit maakte wel indruk op onze bewoners. Enkele 
bewoners gingen nadien ook te communie. 

Na de eucharistieviering gingen we met iedereen in het winkeltje een kaars kopen, om nadien in de 
grot aan te steken. Elke bewoner had zo wel zijn eigen goede reden om even stilte te houden en te 
bezinnen, na het aansteken van zijn/haar kaarsje. Jan was zijn paternoster verloren, en kocht hem 
een mooie nieuwe rode. 

Ondertussen was het bijna middag en begonnen onze maagjes te knorren. We wandelden terug van 
de grot naar het restaurant langs een prachtige laan. We hadden gereserveerd en onze tafel stond al 
gedekt in een grote veranda met zicht op de tuin. Iedereen koos ofwel een gerecht met frietjes ofwel 
een spaghetti. Twee uur lang genoten we samen van het lekkere eten, het gezelschap, een babbel, 
een lach, en een koffie/theetje nadien. 

Na een laatste toiletstop, terug iedereen de bus op richting home Iddergem. Bij het uitstappen thuis 

kreeg de begeleiding al direct de vraag “we gaan volgend jaar toch weer hè?” ……. NATUURLIJK! 

Berna Maes 
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Deze acties zijn ingepland  dit jaar ten voordele van Schoonderhage; 

 Benefietconcert Steenoven Herzele (zie volgende pagina’s) 

 Rospotten actie: bij ongeveer 30 van onze trouwe handelszaken wordt een 
rospot gezet om koperen  (en andere) centjes te verzamelen. 

 Quiz Natuurpunt : vrijdag 13 december 2019 in jeugdcentrum De Kuip te 
Ninove.  Info: joachimdm@yahoo.com 

Warmste week acties 

Wie nog een “warme actie” wil opzetten ten voordele van 

Schoonderhage.  

 Aarzel niet om ons te contacteren, wij helpen u graag verder bij  

de praktische  en organisatorische aspecten van je 

initiatief.054/32.90.00 of info@schoonderhage.be 

Volg alle onze warmste week acties op onze 

facebook pagina… 
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Benefietconcert Schoonderhage 

Graag nodigen wij al onze sympathisanten en alle muziekliefhebbers uit op een uitzonderlijk 

benefietconcert op zondag 8 december in cultureel centrum de Steenoven te Herzele. 

Even situeren: 

Op 27 januari van dit jaar werd ons verenigingsfeest opgeluisterd door de “The Infamous Roots 

Rielemans Family Orchestra” op mijn aangeven. Dit optreden, van wat in Vlaanderen wellicht de 

beste blues en country muzikanten zijn, werd bijzonder geapprecieerd door alle aanwezigen.  Tijdens 

de receptie na het optreden  polste ik voorzichtig bij de muzikanten of zij eventueel voor ons een  

benefietoptreden wilden verzorgen  in kader van “De Warmste Weekactie” en kreeg van hen  hierop 

een positief antwoord.  Stap één oké; we hebben een groep muzikanten. Op naar stap twee: een 

gepaste locatie zoeken. Omdat een dergelijk optreden pas volledig tot zijn recht komt in een zaal met 

aangepaste  klank– en lichtinfrastructuur  is een cultureel centrum zowat de enige optie. Omdat 

Schoonderhage veertig jaar geleden het levenslicht zag in Sint-Lievens-Esse leek het ons goed om dit 

concert te laten doorgaan in het cultureel centrum De Steenoven te Herzele.  Een vraag werd gericht 

aan het college van Burgemeester en Schepenen  van de gemeente Herzele en aan de directie van  de 

Steenoven of zij wilden meestappen in het project.   

Ook op deze vraag kregen we een positief antwoord: zij stellen graag de grote theaterzaal  gratis ter 

beschikking voor ons concert. 

Stap drie: drukwerk en propaganda.  Drukkerij Van de Maele uit Geraardsbergen die o.a. instaat voor 

het drukken van dit krantje werd bereid gevonden om voor ons de affiches aan te maken.  Papier– en 

kantoorhandel Avoux uit Ninove stond dan weer in voor het aanmaken van alle tickets. 

Rest ons een laatste stap: de 350 tickets aan de man te brengen en er voor te zorgen dat de zaal 

uitverkocht is en dat deze top muzikanten kunnen spelen voor een “full house”. Dit benefiet concert is 

het laatste  orgelpunt in ons  feestelijk jaar 2019. Een uitverkochte zaal is dus onze betrachting en 

verwachting. 

Wie een beetje thuis is in muzikale wereld weet waarvoor deze muzikanten staan: Bruno Deneckere, 

Nils De Caster, Luis Marquiz, Kathleen Vandenhoudt en Pascale Michiels. Wie er niet echt in thuis is, 

moet maar eens googelen en enkele clipjes bekijken of op onze Facebookpagina kijken… 

https://www.facebook.com/schoonderhagevzw 

Tickets kosten 15€ en kunnen besteld worden via info@schoonderhage.be of 054/31.90.95 

Een avond om niet te missen!                                                                                        Brejou Dirk 
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