Warm-up store: een relaas
Zoals de afgelopen 2 jaar hadden we terug de intentie om samen
met RWO regio Aalst een warm-up store te organiseren in de Pieter
van Aelst gaanderij. In oktober werd ons toegezegd dat we over een
ruim pand konden beschikken op de hoek van de gaanderij en de
Kattestraat en werd de toegestane periode mooi verdeeld tussen
RWO en Schoonderhage. We zouden de eerste periode voor onze
rekening nemen en opgevolgd worden door RWO. Omdat het pand
instap klaar was, was het dus gewoon wachten tot enkele dagen
voor de opening om aan de inrichting te beginnen.
Maar plots, een week voor de geplande opstart, krijgen we de
melding dat het pand alsnog in extremis verhuurd werd. De
publiciteitscampagne was al opgestart en de flyers verspreid.
In allerijl dus op zoek naar een nieuwe locatie waar we onze pop-up winkel konden onderbrengen.
Het enige nog leegstaande pand in dezelfde winkelstraat was in die mate gestript dat er winkeltje
spelen geen optie was.
Gelukkig vonden we via vrienden in de Korte Zoutstraat een geschikt leeg pand. De eigenaar,
vastgoedkantoor Bonny ,werd aangesproken en gaf meteen zijn toestemming. Bij een eerste bezoek
bleek dit een ideale plek voor ons: mooie winkelramen, berging boven de winkel, parking vlakbij en
direct gebruiksklaar. We kregen dit pand gratis een maand ter beschikking om ons ding te doen.
Op een halve dag werd het pand voorzien van een hellend vlak voor rolstoelgebruikers en de extra
panelen om werken op te hangen. Alle producten van alle crea ateliers werden geleverd zodat onze
pop-up winkeljuffrouwen kon starten met schikking van de etalages en de winkel. Op vrijdag 6
december werd het startschot gegevens en kon onze warm-up winkel open gaan en meteen , nog
voor de opening stonden er al koopklare klanten voor de deur. Dit jaar kozen we ervoor om met een
vaste vrijwilligersequipe te zorgen voor een continuïteit van opening en beheer van de winkel.
De afdelingen kwamen gespreid langs
om mee te helpen en te flyeren in de
omliggende straten.
Het aanvankelijk plan om met de
bewoners workshops te geven in het
pand, diende verlaten te worden
omdat het pand hiervoor niet
voldoende ruimte bood.
Voor het 3e jaar op rij liep ons winkeltje
goed, ondanks een ietwat valste start.
Mensen leren ons kennen en komen
terug om unieke en originele
geschenken te kunnen kopen.
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Benefietconcert Schoonderhage
“The infamous Rielemans Family Orchestra” speelde zondag 8 december
een
benefietconcert voor Schoonderhage in de Steenoven te Herzele. En of het mooi en warm
was... alle aanwezigen waren onder de indruk van de "metier" en het spelplezier van deze
getalenteerde muzikanten pur sang en met het hart op de juiste plaats.
Dit was een mooie afsluiter van de activiteiten in het kader van ons 40-jarig bestaan.
Pascale, Kathleen, Nils, Bruno en Luis hartelijk dank voor deze mooie avond.
Onze dankbaarheid en respect voor eeuwig in ons hart ingesloten...
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