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Voorwoord, 

 

Beste lezer en sympathisant van Schoonderhage, 

 

In deze wintereditie  van ons krantje lees je deze keer over de opstart van de 

projecten  Norbertijnen, Iddergem en Haaltert. Zo hebben we de cyclus van onze  

historiek volledig afgewerkt.  

Verder een terugblik op de  laatste feestelijke activiteiten in het kader van ons 40

-jarig bestaan in november en december en de officiële opening van project 

Aardeweg te Outer 

Graag informeren we jullie ook over alle activiteiten die er op touw gezet werden 

in het kader van de Warmste Week van Studio Brussel. 

 

Aan al onze lezers willen we langs deze weg onze beste wensen overmaken voor 

het nieuwe jaar. 

 

 

 

Als slot van een wervelend jaar 

voor het nieuwe jaar, helemaal klaar, 

staan we even stil met een goed  gevoel 

 op  weg naar realisatie van onze  missie en doel.  

Want die willen we ook de komende vier kwartalen 

met een lach en een traan in  menselijke warmte vertalen  
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Lieve Sigrid, Sigi, .. 

Jou hier achterlaten is pijn, is verzet, is machteloosheid. 

Nu weggaan van jou is jou meenemen, je koesteren. Tot op het laatste 

moment genoot je van een prachtig leven samen met je familie. Je had 

ook een bijzondere waardevolle plek in onze leefgroep. 

Je medebewoners hadden je lief op elk hun eigen manier en zo zal het 

altijd blijven. De droefheid van jouw heengaan kan de liefde van je 

begeleidsters nooit verdrijven. Je was uniek, uniek jouw oogopslag, 

uniek jouw gebaren en bewegingen, uniek hoe je zat. Uniek jij, enig en 

onvervangbaar. Daarom blijft er altijd iets van jou bij ons. 

Je onverwachts en vroegtijdig heengaan laat een grote leegte achter 

bij al je medebewoners en begeleidsters. Je hoort bij ons, waar je ook 

heen gaat, bij ons blijf je voorgoed . 

Vanaf de geboorte in juni 1972 was Sigrid  het zorgenkindje van mama Liliane en papa Jozef. 

Vanaf de leeftijd van 2 jaar verbleef ze in  het dienstverleningscentrum Heilig Hart te Deinze. 

Bij de opstart van  onze nursinggroep in Iddergem  was ze één van de eerste bewoners die er haar intrek nam in  

mei 2012. 
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 Project Norbertijnen 

 

 

Afgelopen jaar mochten de Norbertijntjes reeds 10 kaarsrn  uitblazen!  Wat vliegt 

de tijd… 

Ja ja,  want anno 2007 werd de basis gelegd voor de oprichting van een nieuw 

woonhuis binnen Schoonderhage,  gelegen in de sociale verkaveling aan de 

Denderhoutembaan te Ninove.  Deze afdeling zal genoemd worden naar de 

straat (Norbertijnenstraat). Alle straatnamen  in de sociale verkaveling verwijzen 

naar de voormalige abdij van  de 

broeders Norbertijnen die daar in 

het verleden gesitueerd was. 

 

 

Op 1 januari 2009 is de werking 

uiteindelijk opgestart als home en 

namen de eerste drie bewoners hun 

intrek.   Het gebouw was nog maar 

deels klaar op dat moment en het 

was toen ook het enige in de wijk.   

Geleidelijk aan nemen meer 

bewoners hun intrek zodat iedereen elkaar rustig kan leren kennen. Voor 

dagbesteding wordt er samengewerkt met  de dagcentra Muylem,  Iddergem en 

Pollare. 

Home Norbertijnen is een dubbelwoonst in spiegelbeeld die onderdak geeft aan 

twee leefgroepen met telkens 9 bewoners.  Leefgroep 1 bestaat bij de opstart en 

de eerste werkingsjaren vooral uit minder mobiele en ouder wordende bewoners 

die het rustiger aan willen doen.  Het zijn dan ook deze bewoners die overdag  in 

de woning verblijven.  Sommige bewoners gaan wel nog een paar dagen per 

week naar de dagbesteding in Pollare of Muylem.  In leefgroep 2 gaan alle  

bewoners wel nog dagelijks naar de dagbesteding in  Muylem, Iddergem of 

Pollare. 
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Tien jaar later is er heel wat gebeurd. 

Jammer genoeg moesten we afscheid nemen 

van vrienden  die ons nauw aan het hart 

lagen… 

Enkele bewoners namen hun intrek in een 

ander home binnen Schoonderhage  waardoor 

er dan nieuwe  bewoners hun instroomden in 

de Norbertijnen. 

De grootste wijziging vindt plaats eind mei 

2018.  De bewoners van leefgroep 1 verhuizen 

naar de nieuwe zorgwoning in de Aardeweg te 

Outer waar hen een meer op hun noden 

aangepast wooncomfort kan aangeboden 

worden. Dit brengt enorm veel emoties te 

weeg zowel bij de bewoners als bij de 

begeleiders.  Met pijn in het hart nemen ze afscheid van hun vertrouwde stekje. 

Drie begeleiders verhuizen mee met hen wat het wat makkelijker maakt voor de 

bewoners.   

Vanaf dat moment sluiten de Norbertijnen overdag de deuren… De begeleiders 

van de dagwerking kunnen aan de slag in een ander dagcentrum binnen 

Schoonderhage. 

Enkele bewoners van Home Haaltert schuiven dan door naar de norbertijnen.    

Geleidelijk aan nemen nieuwe bewoners hun intrek.  Deze bewoners van 

leefgroep 1 gaan ook allemaal naar het dagcentrum in Iddergem of Muylem.  

De homewerking treedt dagelijks in actie vanaf 15u30 en continu tijdens de 

weekends.  

Momenteel verblijven  in beide leefgroepen 17 bewoners. Ons team bestaat uit 

vijf begeleiders:  Dana, Monika, Elke, Joke en Tatjana, verantwoordelijke Melissa 

(momenteel in zwangerschapsverlof), vervangend verantwoordelijke Evi en 

ortho-agoog Matthijs.  Samen zorgen wij dagelijks voor een aangepaste 

verzorging, begeleiding en opvang voor alle bewoners.  Voor de praktische 

ondersteuning kunnen wij steeds rekenen op Gonda, Laura, Dieter en Siegfried. 
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Opstart  woning Iddergem  

 

In 2012 opende Schoonderhage haar 8e vestiging voor  personen met een 
beperking. Het project bestaat uit  een woning en een dagcentrum. We zijn 
landelijk gelegen in  deelgemeente Iddergem van Denderleeuw. Home Iddergem 
met aansluitend het dagcentrum zijn vrij moderne gebouwen met alle nodige 
voorzieningen.  
Zowel het dagcentrum als 
het home betrachten 
dezelfde visie: "Een 
zinvolle dagbesteding 
aanbieden geeft invulling 
aan het (dagelijkse) leven 
van personen met een 
beperking. Het is zeer 
aangenaam dat zowel de 
dagbesteding en de 
woning zich op één 
domein bevinden.  
 
We hebben alles bij de hand wat we nodig hebben om een zo normaal mogelijke 
levensstandaard aan te bieden. We bieden een 24u op 24u opvang aan die zeer 
nauwlettend  aansluit  op een dagelijkse levensritme. 
Iedereen zet met open hart en liefde voor zijn of haar job de schouders onder 
een constructieve samenwerking en  streeft naar een  verder groeien in "wie" 
we zijn, "wat" we zijn en "waar" we voor staan. De zorg voor onze bewoners 
komt altijd op de eerste plaats. 
 
De woning biedt onderdak aan 14 bewoners. Het begeleidingsteam bestaat uit   
12 leden aangevuld met een woningverantwoordelijke en een ortho-agoge. Zij 
zorgen voor continue opvang en begeleiding  24 op 24 en 7 op 7. 
Sommige bewoners gaan af en toe naar huis of op familiebezoek.  Andere 
bewoners krijgen dan weer eens bezoek bij ons in de woning.  De 
dienstverlening wordt uitgebreid met  de nodige medische en paramedische 
opvolging. Zo hebben we elke week onze vaste huisdoktersafspraak op 
maandag.  De kiné komt  ook op regelmatige tijdstippen langs voor de 
individuele kiné behandelingen. 
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In onze  groep richten  we ons op het geven van "Basale Stimulatie". Basale 
stimulatie is gericht op het  verkennen en leren kennen van het domein "dichte 
zintuigen". Zo hebben we  naast de  waarneming via het zicht, het horen en het 
proeven ook de waarneming van het voelen via de huid. Dit wordt gerealiseerd 
via diverse  vormen van massage. Zo bieden we hand - voet - rug - arm en been 
massages aan. Warme kruidenstempel massages met verse kruiden, een warm 
bubbelbad, massages met overheerlijke geurende bodylotion, een voetbad, een 
verzorging van vinger– en teennagels, een kapster aan huis. Kortom een waaier  
van persoonlijk wellnes aanbod waaruit de bewoners kunnen kiezen. 
We genieten door te vertoeven in ons groot ballenbad in de snoezelruimte van 
het dagcentrum of we soezen op het waterbed, schommelen en wiegen in onze 
hangstoel of we doen even een middagdutje op de levensgrote zitzak. 
Om daarnaast te genieten van een live klank-  en relaxatieconcert, dit brengt 
onze bewoners op subtiele manier naar hogere sferen.  
 
Bij mooi weer gaan we frisse lucht opsnuiven in onze velden vlakbij onze 
vestiging, we gaan arm in arm of met de rolwagen. We  maken ook gebruik van 
onze  elektrische rolstoelfietsen die ons net dat tikkeltje verder brengen in de 
natuur. Daarnaast hebben we ook nog de luxe om te genieten van onze 
fantastische contactclowns die alle aanwezige bewoners benaderen om zo aan 
hun specifieke behoefte op dat moment te voldoen. De clowns zingen met ons, 
maken een vreugdedansje samen ons, knuffelen ons te pletter of spelen op 
leuke instrumenten. 
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Opstart dagcentrum Idderge 

 We zijn hier begonnen ergens in februari 2012. Ik was erbij van bij de start. In de 

afgelopen  8 jaar is er veel veranderd. Ik probeer jullie mee te nemen in het leven 

van Schoonderhage dagcentrum Iddergem. 

Als we pas open waren, konden we niet op voorjaarskamp omdat we elkaar nog 

niet genoeg kenden. We zijn in plaats daarvan naar de dierentuin geweest. Die 

was heel leuk en naar de dierentuin gaan doen we nog regelmatig. We hebben 

de afgelopen 8 jaar ook zeer veel gelachten en veel uitstappen gedaan en veel op 

kamp geweest. 

Tijdens de kampen die volgenden hebben we veel leuke avonturen beleefd en 

veel grappen uitgehaald. Hier volgen enkele anekdotes: 

• Zij hebben eens de zwembroeken van Martijn en Tim met spanriemen vast-

gemaakt zodat ze er niet meer in konden en aan de balie van het zwembad 

een schaar moesten vragen om hun zwembroek los te knippen; 

 

 

 

Gelijktijdig  met de opstart van de woning in Iddergem opende ook het dagcentrum in februari 

2012 zijn deuren op dezelfde site als de woning.  

We laten hier een  dagcentrumbezoeker aan het woord die er bij was vanaf het begin. 
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• De kleren van Tim hebben we eens aan een boom gehangen op kamp; 

• Martijn heeft eens op kamp mijn  valies en die van Kevin op het dak van 

ons busje gezet; 

• Kevin heeft eens op kamp tijdens een scheerbeurt een stuk van zijn 

wenkbrauwen geschoren. 

 

Wij gingen zo ook eens op daguitstap naar de zee. Het was Marleen haar 

allereerste  werkdag en tijdens de picknick  op een terrasje vroeg ik haar wat ze 

vroeger deed als werk. Haar antwoord was dat ze vroeger de ramen deed. Ze 

bedoelde dat ze etaliste was en winkelramen decoreerde. Maar wij dachten  dat 

ze iets ander bedoelde. We hebben haar daar later nog veel mee geplaagd.  

We worden hier door de begeleiding heel goed behandeld en heel goed 

geholpen als wij met problemen zitten. Ik wil in naam van alle gasten de 

begeleiding heel erg danken hiervoor. 

In die 8 jaar dat we open zijn, zijn er ook een  aantal bewoners die mij nauw aan 

het hart liggen naar de hemel gegaan:  Marnic, Jefke, Steve, Peter, Franky, Sigrid. 

Onze dagen zijn hier goed gevuld en 

dit is wat we allemaal doen in het 

dagcentrum: Snoezelen, koken, 

fitnessen, bakken, tuin, zwemmen, 

markt, naaien, breien, sport, crea, 

computer, sport, broddelen, 

muziek, Colruyt. 

Miguel  
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 Opstart Woning Haaltert 

 

We schrijven augustus 2018. Na lange mooie jaren in Heldergem  werd het tijd 

om afscheid te nemen van deze woning. Niet alleen  van het gebouw waar we 12 

mooie jaren hebben beleefd en aan een opknapbeurt toe is;  maar ook zeker van 

de fantastische buurt en de heel fijne mensen die we hebben leren kennen. We 

gaan ze missen, de leuke babbels, de simpele groet en de vele andere fijne 

momenten. 

We namen afscheid van de buurt met een geweldig feest voor bewoners, familie, 

collega’s en buurtbewoners in ons eigen zaaltje in Heldergem.  We namen 

afscheid van enkele bewoners  (Leentje, Gregory, Charly, Caroline en Danny) en 

collega’s An, Anne en Nele die andere groepen binnen Schoonderhage gingen 

versterken. Uit ons oog, maar zeker niet uit ons hart. Dikke merci voor de 

geweldige tijd samen. 

Voor de overige 8 bewoners en 6 collega’s stond er op de Houtmarkt in Haaltert 

een nieuw onderkomen.  De start van een nieuwe toekomst in een nieuwe 

omgeving. In september 2018 begonnen we aan de gigantische verhuis van vele 

verhalen, meubeltjes, dozen, boeken, papieren en  overige  persoonlijke 

spulletjes. Iedereen stak een tandje bij, popelend om te beginnen, met hier en 

daar wat zenuwen en nieuwsgierigheid voor al dat nieuws.  

Stap voor stap werd er een nieuwe thuis gemaakt met een plaatsje voor 

iedereen. De meubels, hebbedingetjes en de vele mooie herinneringen kregen 

een plaatsje in deze grote woning.  

Danny, Maurits, Jonathan, Eddy, Gill, Pieter, Karina en Rita maakten elk van hun 

eigen kamer een fantastische plek. Beetje bij beetje werd hier ook de omgeving 

verkend.. Winkelen in de buurt bij de plaatselijke slager of groenteboer; naar de 

kapper om de hoek en een bezoekje aan een lokale herberg. 

Nieuwe vriendschappen worden gesmeed. Inclusie in de buurt wat we o zo 

belangrijk vinden… op weg om samen nieuwe, mooie verhalen te maken. 

 

Liesbet Beeckman 
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Blijf op de hoogte van het reilen en zeilen op Schoonderhage 

 

Wie naast de kwartaal edities van ons krantje op de hoogte wil blijven van het 

reilen en zeilen op Schoonderhage kan altijd terecht op onze facebookpagina. 

Hier lees je alle laatste nieuwsjes  vers van de pers: 

 

https://www.facebook.com/schoonderhagevzw/  

 

Wie Schoonderhage financieel wil steunen kan dit doen door een jaarlijkse gift of 

een permanente maandelijkse opdracht op rekeningnummer: 

BE29 3930 0315 9764 

 

U bijdrage krijgt zeker een goede bestemming in de verdere uitbouw van onze 

projecten en in ruil bezorgen wij U graag een  fiscaal attest. 

Wil u ons steunen op een andere manier aarzel dan niet om ons te contacteren 

via mail (info@schoonderhage.be) of via telefoon (054/32.90.00).  

https://www.facebook.com/schoonderhagevzw/
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Op Zaterdag 9 november ging de viering door van  40 jaar Schoonderhage in 

cultuurtempel de Plomblom in Ninove.  Na de toespraken van de burgemeester, 

de voorzitter van Schoonderhage en de directie werd de bühne vrijgemaakt voor 

onze bewoners. Opzet van de feestelijke viering was, om andermaal, de talenten 

van onze bewoners in de kijker te zetten. Het doek ging open  en onze eigen 

muziekgroep  “Funny Key “, in hun volledige bezetting, stond  klaar om een 

miniconcert te geven  met al hun bekendste nummers. Gastoptredens waren er 

van Jelle en papa Eric met een eigen gecomponeerd nummer en van Bram van 

“Bram en Lennert”.  De sfeer zat er al meteen goed in en onze muzikanten 

konden rekenen op een enthousiast publiek. 

Tijdens een interludium werd het filmdoek neergelaten en werden enkele oude 

filmpjes van de eerste werkjaren van Schoonderhage getoond. Een moment om 

even stil te staan en te mijmeren over de voorbije jaren. Uit goede bron 

vernamen we dat hier en daar in stilte een traantje werd  gelaten om deze 

mooie, op pellicule, vastgelegde herinneringen.  

Toen het filmdoek terug omhoog ging, stonden onze acteurs van “Scherven op 

Zolder” klaar om nogmaals hun stuk “Labyrint” te brengen. Dit stuk dat de 

problematiek van de persoonsvolgende budgetten aan een kritische analyse 

onderwerpt en aantoont hoe de mens in het ganse transitieverhaal vergeten 

wordt voor economische doelstellingen, werd een beetje opgepimpt en 

geactualiseerd en kreeg een feestelijk slotakkoord om toch in een feestelijke 

stemming te blijven. 

Na de voorstelling werden alle aanwezigen getrakteerd in de foyer op een  

receptie. Tijd om na te praten en nog veel herinneringen op te halen.   
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