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Feestelijke opening van het project Aardeweg. 

 
Sinds onze intrek in de Aardeweg dachten we al na over een gepast moment om onze woning 

officieel te openen. Op 18 Oktober was het dan zo ver, we konden onze woning officieel 

tonen aan onze genodigden. Aan deze opening ging er redelijk wat voorbereiding vooraf: 

tijdens het crea-moment maakten wij vlaggetjes, schilderijtjes en uitnodigingen. We deden 

samen inkopen en de fotograaf kwam langs om mooie foto’s te maken van onze bewoners. 

 

De eerste bewoners namen reeds mei 2018 hun intrek in de nieuwe woning in de Aardeweg. 

We namen de tijd om elkaar goed te leren kennen en toch wel onze draai te vinden in deze 

nieuwe woning. Nu er wat tijd verstreken is en ook onze tuin en oprit aangelegd zijn, werd 

het tijd voor de officiële opening van onze woning en dat op 18 oktober! 

 

Op deze feestelijke dag werden onze genodigden gevraagd om samen met ons te vieren met 

een hapje en een drankje. Er heerste een gezellige, feestelijke sfeer. Iedereen genoot van de 

gezellige drukte. De gebroeders Byl zorgden voor een muzikale noot en Anja zorgde voor een 

kort intermezzo en speelde even mee op de Djembé. Iedereen kon al onze nieuwtjes 

bewonderen , onze snoezelruimte,  snoezelbad, kiné-ruimte en de elektrische rolstoelfiets. 

Het was tevens de ideale moment voor onze familie en genodigden om kennis te maken met 

de bewoners en begeleiding. 

 
Martine ( bewoonster): ‘”Ik vond 

het een super leuke namiddag. 

Mijn zus en schoonzus waren hier 

ook. Ik vond het super leuk dat er 

zoveel hapjes en boordjes 

waren”. 

Anja (bewoonster): ‘”Het was 

voor mij een leuke namiddag 

omdat ik iedereen terug zag. 

Mijn papa en tante kwamen ook 

langs en ik kon hen eens 

rondleiden”. 
Diane (bewoonster): “Leuke namiddag, genoten van het gezellig samen zijn met iedereen. 

Veel mensen terug gezien en eventjes kunnen bijpraten met iedereen”. 

Home Aardeweg! 
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Ook dit jaar werden er diverse acties opgezet ten voordele 

van Schoonderhage in het kader van de warmste week. 

Schoonderhage zelf  ondernam actie, maar ook diverse 

andere organisaties en particulieren zorgden voor een 

bijzonder geslaagde editie 2019. 

Vrije Basisschool St Katrien uit Steenhuize 

organiseerde een boekenverkoop ten voordele 

van Schoonderhage op hun “warmste 

kerstmarkt” op vrijdag 13 december. 

Dit bracht 1400 € op. 

Natuurpunt Afdeling Ninove organiseerde hun 

jaarlijkse Quiz op vrijdag 13 december in De Kuip 

in  Ninove. 

Joachim De Maeseneer en zijn medewerkers  

zorgden voor een geslaagde editie. 

We schrijven 3000€  bij op onze rekening 

Griet Van den Houwe organiseerde een  

“chocomousse for life actie” en brachten 

heel wat potjes chocomousse aan de 

man. 

Zij verkochten voor 2630 € aan 

chocomousse... 
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Potatolicious  uit GENT organiseerde op zaterdag 21 

december een “ Schil en vrienden” for life actie en 

verkochte diverse soorten stoemp voor 

Schoonderhage. 

Mevrouw Nancy Simon  verkocht op 17 en 19 

december zelfgemaakte sjaals, mutsen, sierdekens in 

de warmste tent in Ninove ten voordele van 

Schoonderhage. 

Bij onze vaste handelaars werden  in de periode 

van de warmste week ongeveer 30 rospotten  

neer gezet. Dit bleek een goede zet… en de 

centjes stromen bij kilo’s binnen. De eerstvol-

gende dagen zullen we diverse keren goed be-

laden richting bank rijden. 

 

Bewoners en begeleiding van dagcentrum Aalst  

organiseerde een wafeltjes bak… 

Om 780 € aan zoetigheid brachten ze aan de 

man. 

De bewoners en begeleiding van dagcentrum 

Pollare  lieten terug hun kooktalenten los op een 

massa pompoenen en  kookten  en verkochten 

voor 400 € pompoensoep. 
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De bewoners van dagcentrum Esse  zette via 

hun  eigen radio programma een “warmste 

iglo for life” actie op en wisten hun achterban 

te motiveren om 1600€ bij elkaar te brengen. 

Het benefietconcert dat doorging op 8 december in 

de CC De Steenoven  met de Rielemans familie  

bracht 2000 € op na aftrek van de kosten van de  

advocaat die door de muzikanten beschreven werd  

als “ de beste ooit geproefd”.  

Onze warm-up store gelegen in de Korte Zoutstraat 

en open van 6 tot 20 december lokte veel 

kooplustigen. 

Het “warm-up store” zakencijfer werd positief 

afgesloten met een saldo van 8225 €. 

Radio Star organiseerde dit jaar terug een 

music for life marathon uitzending op 28 

december. Tegen  betaling konden luisteraars, 

handelaars en firma’s verzoeknummers 

aanvragen. Schoonderhage was één van de 

begunstigde goede doelen, die de centjes 

zullen ontvangen in de nabije toekomst. 
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Afspraak op zaterdag 21 en zondag 22  maart vanaf  14u in de Wattenfabriek, Solleveld 35 
te Herzele 

We zijn  nog op zoek naar prijzen voor onze tombola. Wie hierbij kan helpen en enkele 
prijzen wil schenken, neem contact op met één van onze afdelingen of met één van onze 
medewerkers. 




