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Beste lezer, 

  

Het nieuwe jaar werd goed ingezet! 

Van overal kregen we nieuwtjes te 

horen en deze verzamelden we we-

derom in het Valierkrantje, speciaal 

voor u. 

  

We kregen gezellige en ontspannende nieuwtjes uit Huis Eygen en gemaskerde 

nieuwtjes uit het dagcentrum. Lekker nieuws uit Valier 1 en wat warms uit 

Valier 2. Wat bijzonders uit Valier 4 en in Valier 3 is er zelfs iets heel prils aan 

de gang!  

 

Een aankondiging van een - hopelijk - stralende lente misschien? Wie weet?  

 

Bent u al nieuwsgierig? Lees dan maar snel verder! 

  

Veel lees - en kijkplezier, 

  

 

Het Valierkrantje - team 
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Nieuws uit het dagcentrum 

Creatief nieuws 

In het dagcentrum zijn we creatief bezig met allerlei kunstwerken te maken. Zo heeft Georges deze salon-
tafel versierd met mozaïekjes. We stellen onze kunstwerkjes dan ook te koop . 
Wie geïnteresseerd is in deze tafel of andere werkjes, kan ons steeds bereiken op het volgende nummer: 

053/66.19.56. 
 

Georges 

Ontspannen in het dagcentrum 

Om te ontspannen geniet Vicky 1 maal per 
maand van een gelaatsverzorging (reinigen, 
peeling, massage, masker) in het dagcentrum.  
Tevens is deze sessie ook haar babbeluurtje. 
Laat maar komen die lekker ruikende verzor-
gingsproducten!  
Ook Veronique staat al op de maandelijkse ver-
zorgingsafspraakjes.  
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Gezelligheid troef !  

Scrabblenamiddag…  

Dieter en Veronique aan het Scrabblen 

 

Nieuwkomers : Welkom Marthe 

In februari verwelkomden we Marthe Kayenge in ons 
dagcentrum.  
Marthe is geboren in Kinshasa en werkte er als lerares 
snit en naad. Daarna woonde ze lange tijd in Frankrijk. 
Marthe spreekt Frans en Lingala. Goeiemorgen is in het 
Lingala “mbote” en brood is “lipa”. We worden hier in 
het dagcentrum echte wereldburgers.  
Marthe woont nu in Aalst samen met haar familie en 
komt 2 dagen per week naar het dagcentrum. Marthe 
houdt van muziek, naaien en lekker eten.  

Marthe 

 

Relaxen  

Samen met de dames van het dagcentrum organiseerden de dames van Huis Eygen een verwenvoormid-
dag. Wat hield dit nu allemaal in? Voetbadjes, voetmassages, relaxatie op het waterbed, gezichtsmasker 
en nagels lakken,…  
We keerden huiswaarts als herboren en planden al een nieuwe afspraak in onze agenda.  

Het relaxclubje  
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Carine, Veronique, Vicky, Godelieve, Veerle 

Autosalon 

Samen met Georges, Johan en Walter ben ik naar het autosalon 
geweest.  
Ik heb er zeker mijn gedacht gezien, namelijk mijn droomauto’s 
Audi en Land Rover. Johan heeft er een moto getest. ’s Middags 
zijn we iets gaan eten in de cafetaria.  
Na nog een snelle foto met de schaarsgeklede Suzukivrouwen, 
keerden we terug huiswaarts.  
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Gilbert  

Nieuws uit Huis Eygen 

Kerstavond en overgang oud naar nieuw  

De sfeer zat er duidelijk in op kerstavond in Huis 
Eygen. Met het gastoptreden van DJ Wim 
(activiteitenbegeleider) werd er gefeest, gedanst en 
uit volle borst meegezongen.  
De ene na de andere verzoekplaat werd gespeeld en 
ook Etienne kon zijn vroegere passie als dj Echo nog 
eens beleven. 
Tot slot werden alle pakjes open gedaan en kon ie-
dereen moe maar voldaan het oude jaar uitwuiven. 

Gilbert, Walter, Johan en Georges op het autosalon 
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Carnaval Aalst 

Het is ondertussen een goede gewoonte geworden van Huis 
Eygen om op maandag naar de carnavalstoet te gaan kijken.  
 
Kris, Serge en Godelieve lieten zich niet tegenhouden door een 
beetje kou en waren er maar al te graag bij. De dekentjes die 
Sabine (stagiaire) voorzien had, kwamen wel nog goed van pas. 
Voor Serge, die afkomstig is uit West- Vlaanderen, was het de 
eerste keer dat hij naar Aalst carnaval kwam.  
 
Maar zeker ook niet de laatste keer zei hij achteraf! 
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Verwelkoming nieuwe bewoner Huis Eygen 

Huis Eygen heeft er zijn 16e bewoner bij.  
Marc Teirlynck is 59 en afkomstig uit het Gentse. 
Marc is een goedlachse man die houdt van schlager-
muziek (Eddy Wally, Laura Lynn, Frans Bauer). Hij is 
supporter van AA Gent en heeft een passie voor het 
leger.  
Marc bladert al graag eens door de roddelblaadjes 
en houdt van dieren.  

Nieuws uit Valier 1 

Restaurantbezoek 

Op een gegeven moment kwam in leefgroep 1 ter sprake om eens een restaurantbezoek te plannen met 
de hele leefgroep. 
De goesting heeft uiteindelijk gewonnen van de twijfels en dat is maar goed ook!! 
Met de hele bende trokken we richting ’t Misverstand in Sint-Martens-Bodegem. Met een warme wel-
kom kregen we een leuk plaatsje toebedeeld. 
We begonnen met een aperitiefje. Een goed porto’ken voor Christianne mocht hierbij natuurlijk niet ont-
breken. 
Sommige kozen voor spaghetti, anderen voor balletjes in tomatensaus. Degene die gezond wilden doen, 
kozen een slaatje. 
De borden waren goed gevuld, maar daar wisten de meesten wel raad mee! 
Als dessert kozen we nog voor een goede chocomousse, of een bolletje ijs. 
’t Misverstand, tot de volgende keer!!! 
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Sandy Praet 

Nieuws uit Valier 2 

Dubbel verjaardagsfeestje in De Cam 

Michel werd 65 jaar.   

Guy werd 60 jaar. 

Onze twee gulle jarigen nodigden familie en bewoners uit voor een gezellig etentje in De Cam te Gooik.  
Een leuk gezelschap, een ontspannen sfeer, een lekker menuutje,… 
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Geertrui en Guy G 
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Sint en Piet op bezoek in Valier 2 
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In to Disco 
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Sfeerbeelden 
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Nieuws uit Valier 3 

Familieavond   

Vrijdag 28 november was het familieavond in Valier 3.  
Eerst was er een receptie met hapjes bij ons. Daarna verhuisden we naar Valier 2 voor het 
hoofdgerecht en het dessert.  
We konden kiezen tussen lasagne of pasta met kip.  
Als dessert was er chocomousse of tiramisu.  
Het was allemaal zeer lekker! 
Tussendoor werden er foto’s getoond van vroeger en nu.  
We hebben veel gebabbeld en het was zeer gezellig.   
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Kris le compte en Tina  

Kerst en Nieuw in Valier 3 
 

Tijdens de feestdagen gaan veel bewoners van Valier 3 naar huis bij familie. Diegenen die nog 
over blijven worden dan eens extra in de watten gelegd!  Cava, Kidibull, hapjes, … Kortom, voor 
ieder wat wils!  
 
De bewoners hebben er steeds erg van genoten. 
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Op oudejaarsavond mocht het nog 
net iets specialer zijn.  
De tafel was gedekt zoals op restau-
rant waarbij iedereen zijn eigen gere-
serveerde plaats had.  
De naamkaartjes werden nadien dan 
ook goed bewaard! 
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Tina 

De nieuwe bewoners van Valier 3! 
 
Valier 3 heeft er sinds enkele dagen 2 nieuwe bewoners bij namelijk 2 pasgeboren lammetjes. Als het van 
de bewoners afhangt, mogen ze zeker blijven om te knuffelen en in de tuin mee te ravotten! Ze springen 
op en neer en lopen van hier naar daar tot groot plezier van de bewoners. 
Elke 2-3 uur krijgen ze drinken van de papfles. Zo worden ze snel groot en sterk en kunnen ze hopelijk bin-
nenkort terug naar de boerderij.  
Maar voorlopig zijn ze hier nog meer dan welkom!! 
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Tina 

Nieuws uit Valier 4 

Een gewone bijzondere dag in valier 4 

 
 
De eerste warme zonnestralen, de vogeltjes die s’morgens 
beginnen te fluiten.  
 

 

Een voorbode van een bijzondere dag!  

Geen grootse plannen, geen feestjes, gewoon een blije dag onder elkaar. Lenn die vol overgave meezingt 
met Samson en Gert, Armand die stilletjes meegeniet, Gertjan die zijn plezier vindt in het vullen van een 
spaarpot. Sophie schommelt in de tuin en zit te genieten van de eerste warme zonnestraaltjes. Evelien die 
zit te popelen om mee te gaan op kameropruimmissie om even later lammetjes te spotten bij Valier 3 en 
Tommy….die is juist vertrokken naar Ann logo. Cedric onderbreekt zijn meezingsessie om te skypen met 
mama en Polleken is niet thuis, want die zit met Kristien in de bib. Frank zoekt nabijheid en Omar die te-
kent en kleurt de eerste paashaas van het seizoen.  
Gewone alledaagse dingen die door bijzondere mensen verheven worden naar een bijzondere dag…. 
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Monika 
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De Reporters 

Nieuwjaarsreceptie Cerevam 
 

Op vrijdag 18 januari waren Jo, Lea, Stephan en Kris uitgenodigd op een nieuwjaarsreceptie van Cerevam. 
Dat is een organisatie voor mindervaliden waarmee wij elk jaar op reis gaan. Er werden foto’s van vorige 
vakanties bekeken en we kwamen te weten waar we het komende jaar op vakantie kunnen gaan. 
 
Nadien werden de armen en benen losgegooid. Er was namelijk nog een dansavond voorzien. We hebben 
ons die avond zeer goed geamuseerd.  

Groetjes van uw reporter, 
Jo 

Boemelcafé  
 
Dinsdag 27 januari was het boemelcafé in Valier 1.  
Het thema was sneeuw. Het zaaltje was zeer mooi versierd.  
We kregen allemaal een ijsje met een tas koffie. Tussendoor heb ik alle soorten muziek gespeeld.  
‘s Avonds kregen we hotdogs om te eten.  
Tegen 18u was het jammer  genoeg al gedaan en moesten we opruimen.    
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Kris le compte   
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Valier 2 viert zijn 20 jarig bestaan! 
Vrijdag 27 februari werd een feestdag voor Valier 2.  

We begonnen de dag met een eucharistieviering in de kerk van Muilen. 

Daarna gingen we naar de parochiezaal Den Ommegang en genoten we van de feestmaaltijd.  
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Een beetje amusement mocht natuurlijk niet ontbreken. 

Wij danken iedereen die aan deze dag heeft meegewerkt en meegevierd! 
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De Valier registreerde zich eind 2014 als deelnemende organisatie bij Music for Life, de jaarlijkse actie van 

de Vlaamse radiozender Studio Brussel. Andere personen of organisatie kunnen zo acties op het touw 

zetten en deze opbrengst gaat dan naar De Valier. 

Wij ontvingen hierdoor 1.861€! 

 De Affligemse Recreatiesporters  

zongen een kerstsingel in. Johan Pessemier was hiervan de initiatiefnemer, samen met een aantal be-

stuursleden (Lien Carion, Christiane Van Droogenbroeck en Andre De Nil) en voorzitter Leo De Rijck. De 

kerstsingel bracht voor De Valier 556€ op!  

Silent Reason, muziekband 

verzorgde zeven huiskamerconcerten. Zij traden gratis op in iemand zijn huiskamer maar gingen op het 

einde van het optreden rond met hun hoed. Op die manier brachten zij 1.305€ samen! 

 

 

Met deze euro’s zullen we een maaltijdmixer, snoezel- en spelmatriaal aankopen. 

Van harte bedankt! 
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Zondag 10 mei 2015  
“Dag van de Aardbei” 
 

Op zondag 10 mei 2015 organiseert de provincie Vlaams-Brabant van 10u tot 18u de “Dag van de Aardbei” in 

het Provinciaal Proefcentrum voor Kleinfruit (PPK) Molenstraat 26 te Roosdaal,  

ten voordele van vzw De Valier.  

Zondag 10 mei 2015 
“Opendeurdag zorgboerderij” 
 

Molenstraat 28 

1760 Roosdaal 

 

IEDEREEN WELKOM ! 

Zaterdag 20 juni 2015 
vanaf 17 uur 

V r i j d a g  

19 juni 2015 

Inkom 19u00- Start 19u30 

Inschrijving gebeurt via overschrijving van €16 per team van 4 personen op het rekeningnummer van De 
Valier : BE50 7755 9166 0918  
Gelieve als mededeling te vermelden “Quizavond + naam van het team” 
Inschrijven kan tot 15 juni a.s. 

PPK 

Molenstraat 26 

ROOSDAAL-PAMEL 

Quizavond van De Valier 
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Werkten mee aan dit nummer : 

Georges Leuckx, Mady Esselens, Carine Boelaert, Véronique De Vogelaer, Vicky Cooman, Godelieve Van 

Herreweghe, Veerle Biesemans, Gilbert De Neef, Sandy Praet, Geertrui Loman, Guy Goffart, Kris Le 

Compte, Tina Van Beveren, Monika Van De Gucht, Jo Van Den Borre, Kathleen Straetmans, Evy De Lange, 

Veerle Van Lijsebeth  



  


