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 Terrasconcerten 

Door het mooie aanbod van muzikant Jan De Meyer, alias Jan Trompet, waren 

we in de mogelijkheid om aan de woningen van Schoonderhage op 

grondgebied Ninove een terrasconcert aan te bieden. Dit kon doorgaan omdat 

Jan de toelating kreeg van de Burgemeester van  Ninove om dit te doen. 

De afgelopen periode was er een terrasconcert in onze woningen Aardeweg/

Outer, Schuitstraat/Pollare en Norbertijnen/Ninove. 

Dat dit een succesformule was voor de bewoners, hoeven we wellicht niet te 

verklaren.  Een uurtje muziek en ambiance in de tuin … Wie wil dit niet? 

 Een videorelaas en de nodige foto’s kan u consulteren op onze 

Facebookpagina en ook op onze weblog werd er de nodige aandacht aan 

geschonken. 

Jan, hartelijk dank voor dit mooi, menslievend gebaar. 
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Evenementen nieuws 

 

Door het losbarsten van de coronacrisis werden we genoodzaakt om de geplan-

de evenementen pannenkoekenweekend, ronde van Schoonderhage en barbe-

cue van dit voorjaar te annuleren. 

Voor wat betreft de ronde en de barbecue werd meteen beslist om deze te ver-

plaatsen naar volgend jaar. De Ronde zal dan plaatsvinden op donderdag 13 mei 

2021. De barbecue op zondag 27 juni 2021. 

 

Voor het pannenkoekenweekend werden al voor de start van de crisis heel wat 

waardekaarten aan de man gebracht. Voor dit evenement hopen we nog een 

uitgestelde versie te kunnen organiseren  begin oktober in een volledige opzet 

of een ‘light’ versie. 

De aangekochte kaarten blijven sowieso geldig voor een volgende editie. Dus 

hou ze bij en bewaar ze goed.  

Wanneer en onder welke vorm dit uitgestelde evenement zal doorgaan, laten 

we weten van zodra we hier meer duidelijkheid over hebben. 

 

Door het wegvallen van  al deze evenementen  vallen ook de verwachte inkom-

sten ervan weg. Deze inkomsten waren een leuk extraatje om  onze werking 

kwalitatief te verbeteren.  De inrichting van een snoezelruimte,  de elektrische 

rolstoelfietsen, de rolstoelschommel en de  organisatie van het schlagerfestival 

zijn allemaal zaken die we konden realiseren met deze extraatjes.  

Daarom een oproep aan al onze lezers om via een gift de weggevallen inkom-

sten van evenementen een beetje te compenseren. 

Steunen kan door een  gift of een permanente maandelijkse opdracht op: 

BE29 3930 0315 9764 

In ruil bezorgen wij U graag een  fiscaal attest, voor giften vanaf 40€. 

Wil u ons steunen op een andere manier, aarzel dan niet om ons te contacte-

ren via mail (info@schoonderhage.be) of via telefoon (054/32.90.00).  
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Een Special Devil in Schoonderhage! 

 

Het Special Devils & Flames verhaal kwam tot stand door de samenwerking 

tussen de Koninklijke Belgische Voetbalbond en Special Olympics Belgium.  

De gesprekken rond de pilootwerking gingen van start eind 2017. In het najaar 

van 2019 gingen in Tubeke de selectiedagen voor kandidaat-spelers van start. 

Alle clubs in België kregen een oproep om spelers en speelsters kandidaat te 

stellen die voldeden aan de selectiecriteria. 

Er zijn momenteel 44 spelers weerhouden,  verdeeld in 3 niveaus “Special 

Devils” en 1 ploeg “Special Flames” (dames). 

De Special Devils & Flames is een 4-jarige 

lichting die onze Belgische driekleur zal 

vertegenwoordigen op verschillende 

internationale Special Olympics 

toernooien. 

Joris Caekebeke, werkzaam in het 

dagcentrum Esse, wist zich te plaatsen 

voor deze nationale selectie. 

Op zondag 26 januari vond in het 

oefencentrum van Tubeke de 

persconferentie plaats en de eerste 

trainingen. Dit onder goedkeurend oog 

van de bondscoachen Roberto Martinez, 

Mehdi Bayat en Yves Serneels (coach van 

de Red Flames). 

Piet Den Boer is aangesteld als 

bondscoach van de Special Devils. 

Een beeldverslag daarvan is te vinden op 

www.sporza.be. 

We wensen Joris veel succes! 
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 Weblog Schoonderhage 

Al vrij vlug na de lockdown van medio maart groeide binnen de muren van 

Schoonderhage  het idee om een weblog te maken. Deze blog heeft tot doel een 

extra verbinding te maken tussen de bewoners in quarantaine in de woningen, 

de bewoners die thuisverblijven, de ouders, de familie, de afdelingen onderling 

en het personeel. Multi getalenteerde medewerker Chris De Weghe zat enkele 

nachtelijke uren in zijn kot en toverde een mooi eindresultaat op het 

wereldwijde web: “Onze wereld, leven in tijden van Corona”. Een redactieraad 

werd samengesteld, de woningen en afdelingen aangesproken om tekst, foto en 

videomateriaal aan te leveren. 

Deze blog wil alle volgers meenemen in het verhaal van het 

“leven in tijden van Corona” binnen de muren van 

Schoonderhage. Dit kanaal wil vooral een positieve 

boodschap brengen van hoe we de dagen doorkomen en 

hoe onze medewerkers deze op een creatieve manier 

proberen in te vullen.  

Elke afdeling kreeg een eigen pagina en ook het “thuisfront” 

kan berichtjes laten posten op dit mediakanaal. Zo ontstaat 

een mooi en leuk communicatiekanaal dat alle mensen van 

Schoonderhage verbindt.  

Uit veiligheidsoverwegingen en met de privacy in gedachten 

werd en wordt de inlogcode enkel doorgegeven aan ouders, 

familie, personeel en bestuursleden. 
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De gedeelde informatie en foto’s zijn dus 

enkel toegankelijk voor ingeschreven leden op 

de blog. De berichtjes worden chronologisch 

geregistreerd en elke volger kan hierop 

reageren. Na controle door de redactieraad 

worden deze reacties dan ook zichtbaar op de 

website. Mensen van het thuisfront kunnen 

berichtjes overmaken aan de redactieraad die 

ze dan na controle kan plaatsen op de blog.  

Dit alles om de nodige afscherming en 

beveiliging in te bouwen met het oog op 

privacy van de bewoners en om geen 

oneigenlijk gebruik te krijgen. 

 

Aanvankelijk kwam de input vooral vanuit de 

afdelingen maar na verloop van tijd werden 

ook berichtjes aangeboden van bewoners die 

thuis verblijven en die laten weten/tonen hoe zij hun dag doorbrengen in deze 

bijzondere tijden. 

Ouders en familieleden die nog niet zijn aangemeld en die erbij willen horen, 

kunnen een berichtje sturen naar info@schoonderhage.be. 

Personen die een berichtje willen aanbieden kunnen dit via bovenstaand e-

mailadres.  

Het was aanvankelijk de bedoeling om deze weblog enkel aan te houden voor 

de duur van de coronacrisis, maar omdat we links en rechts signalen opvangen 

om dit een permanent karakter te geven, omdat het zo een leuk 

communicatiekanaal is, houden we dit nog in overweging.  
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Weblog “THE VIP CHALLENGE” 

De redactieraad van de weblog “ Onze wereld” kreeg het lumineus idee om 

op hun blog een ‘challenge’ op te starten.  De uitdaging was dat iedereen 

verbonden met Schoonderhage in zijn kennissenkring en achterban op 

zoek ging naar Vips die  bereid waren een kleine videoboodschap in te 

spreken voor onze bewoners of voor de bewoners van één bepaalde 

afdeling om hen moed toe te wensen en om hen te bedanken dat ze het zo 

goed deden in deze moeilijke isolatietijden. Een zot idee zomaar komen 

aanwaaien op een nachtelijk uur bij één van de redactieleden. 

Van zodra de eerste berichtjes binnenkwamen en gepost werden, merkten 

we welke enorme  positieve ‘vibes’ deze teweegbrachten bij de bewoners. 

Een sein bij de begeleiding om alle zeilen bij te zetten om deze uitdaging  

volledig te doen slagen. Iedereen pluisde zijn contacten uit en belaagde 

bekende Vlamingen om hieraan deel te nemen… en met succes. 

Onze challenge kreeg echte VIP allures 

en met enige trots geven we hier inzicht 

in onze gastenlijst... 

Anton Cohen (commissaris Migrain 
Mega Mindy), Jeroen Meus, Axl 
Peleman, Greet Rouffaer (Thuis, 
Wittekerke), James Cook, Jef Neve, 
Patsy Van der Meeren (Gloria Familie), 
Laura Lynn, Bart Hermans, Yves 
Segers, Roel Vanderstukken (Benny 
Familie), Willy Somers, Nico Sturm, 
Conner Rousseau, Staf Coppens, 
Christoff, Dina Tersago, John Crombé, 
Urbanus, Jens Dendoncker, Katrien De 
Ruyscher (Judith thuis), Filip D’haeze, 
Marijn De Valck (Boma Kampioenen), 
Peter Van de Veire, Karen Damen, de 
spelers van VK Nederhasselt, Sien 
Eggers, Bart Kaël, Bruno Van Den 
Broecke, Peter Van Den Eede, ...  
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Schoonderhage wants to break free 

Op initiatief van medewerker Guy Byl werd een videoproject opgestart. Aan alle 

woningen in lockdown werd gevraagd om enkele ludieke beelden te schieten 

op muziek van “I want to break free” van Queen. Deze beelden werden gemon-

teerd in een videoclipje van 4 minuten dat gepost werd op  Youtube.com 

Dit clipje werd opgepikt door de lokale  tv-zender TV Oost en door Ninofmedia. 

https://www.youtube.com/watch?v=pr9Rqi3lqt8  

 

https://www.youtube.com/watch?v=pr9Rqi3lqt8
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Dank u wel… 

De afgelopen periode kregen we in deze moeilijke tijden ondersteuning uit 

diverse hoeken, hetzij door de schenking van beschermingsmateriaal, hetzij 

door de schenking van leuke attenties voor bewoners en medewerkers.  Dit 

deed enorm deugd en we wensen dan ook iedereen hiervoor van harte te 

bedanken. 

• Stadsbestuur Ninove, Aalst, gemeentebestuur Herzele; 

• Colruyt Group Academy, Colruyt Brakel, Delhaize Ninove, Hema Ninove, 

Okay Welle;  

• Holland & Barret Aalst; 

• Wasserij Excelsior; 

• D-line Denderwindeke; 

• OLV Ziekenhuis Aalst; 

• Jartazi vrienden; 

• Scheppersinstituut Wetteren; 

• PTI Zottegem; 

• Fietsclub Lievens Cycling club uit Strijtem; 

• Kiwanis Aalst; 

• Innerwheel Aalst Noord; 

• Ouders, familie en vrienden van bewoners;  

• Medewerkers, vrijwilligers, partners en vrienden. 

 

 


