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Voorwoord 

Wat schrijf je als voorwoord in een krant die uit-

komt in de meest ingrijpende crisis die we hebben meegemaakt sinds de oorlog!  

Moeten hier heroïsche woorden komen om deze periode te omschrijven? Of schrij-

ven we memorabele anekdotes zodat we deze geschiedkundige belangrijke perio-

de nog binnen 20 jaar helder voor de geest kunnen halen? Of halen we hier aan 

hoe ver miss corona soms verwijderd was van de leefgroepen, letterlijk en figuur-

lijk? Hoe snel we hebben geschakeld om volgens de veiligheidsmaatregelingen 

ongemerkt soms voor bewoners een nieuwe routine hebben ingebouwd? Dat ver-

dient pas een voorwoord!  

Iedereen in De Valier voelde plots de verpletterende verantwoordelijkheid om geen 

corona binnen te brengen. Tegelijkertijd was er ook de sluimerende angst dat 

onze bubbel toch wel heel groot was naar het thuisfront toe……Maar hoe dikwijls 

is het hier niet gezegd hoe ver dit virus zit als je hier bent in De Valier! Hoe nor-

maal het dagelijks leven hier verder ging ondanks alle afgeschafte activiteiten 

en lijfelijk contact met familie was uitgesloten! Hoe we zachtjes de bewoners 

hebben geleid naar een nieuw normaal zonder hen te bruskeren…. Hoe liefdevol 

we hun gemis naar familie hebben opgevangen…..Hoe zinvol dat we hun lock-

down hebben ingevuld….Hoe we hebben geventileerd bij elkaar achter een geslo-

ten personeelsruimte….Hoe creatief we soms uit de hoek kwamen om bewoners 

een leuke dag te bezorgen…. 

Zo kan ik nog een heel Valierkrant vullen! Maar die ruimte is weggelegd voor 

onze sterke bewoners!  

Maar dit voorwoord is voor jullie, alle medewerkers van De Valier! De helden van 

onze bewoners!  

EEN DIKKE MERCI! 
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Genieten van onze mooie tuinen 

 

Het moet gezegd, de mensen van de 

technische dienst houden onze tui-

nen spik en span om er gezellig veel 

tijd te kunnen doorbrengen!  
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Nieuws uit Valier 3 

Carwash dankzij Jo! 

Hallo iedereen, 

 

Zoals jullie zien op deze foto, heb ik ook 

tijdens corona de bussen schoon gemaakt. 

Groetjes Jo  
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Droevig nieuw uit Valier 3 

Op paasmaandag 13 april is onze grote vriend 

Albert Van Oudenhove overleden.  

Hij was 68 jaar oud.  

We gaan hem herinneren als persoon die steeds 

zeer positief was, die graag een pintje dronk en 

altijd klaar was voor een stukje muziek.  

Hij vond Willy Sommers een goede zanger!  

Stef genoot steeds van de muziek die uit zijn ka-

mer kwam. 

Op Pasen zelf hebben we nog genoten!  

 

Vele groeten van Kris Le Compte 

https://www.google.be/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fcoachtomsmythe.com%2Flong-hair%2Fhet-verlies-van-een-hond-gedicht&psig=AOvVaw0DFuxGBF2XQKztWyfW6ak5&ust=1591774168890000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDVkJCb9OkCFQAAAAAdAAAAABAE
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De tuin van Valier 3 

Dankzij André en Sonja is de achtertuin van Valier 3 terug proper! 

Nieuwe laptop voor Kris  

Op 18 april heeft Luc van Aalst 1 doos Chocolade paaseieren 

gebracht. 

Mijn nieuwe laptop werkt ook al .  

Deze heeft Jo gebracht.  

 

Met dank!  

Vele groeten van Kris Le Compte 
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Nieuws uit Huis Eygen 

Pasen! 

Pasen betekent paaseitjes en veel chocolade. Onze bewoners waren dus heel blij wanneer 

bleek dat bij het ontbijt de paasklokken geweest waren.  Jummie!!  

https://www.google.be/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fbrandveilige-pasen-slinger.speelgoed-voordeel.nl%2Fproduct%2F10045942%2FBrandveilige-pasen-slinger-speelgoed.html&psig=AOvVaw3UsIWmXvF0-VMx4kjuWXZV&ust=1591777217419000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwo
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https://www.google.be/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fbrandveilige-pasen-slinger.speelgoed-voordeel.nl%2Fproduct%2F10045942%2FBrandveilige-pasen-slinger-speelgoed.html&psig=AOvVaw3UsIWmXvF0-VMx4kjuWXZV&ust=1591777217419000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwo
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Frietjes! 

Onze bewoners werden verwend met een lekker 

pak friet van de frituur. Dat het gesmaakt heeft!  

Ojeeee die corona kilo's...  
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Quarantaine in de zon 

Al bij al valt de quarantaine wel mee dankzij de vele dagen zon. Zo 

konden we genieten op het terras, wandelen, fietsen, carwashen, 

plantjes planten, ...  



12 

Hiep hiep hoera! 

Bart trakteerde voor zijn verjaardag (vandaag 22/5) op pannen-

koeken als ontbijt en in de namiddag had begeleidster Ester 

een zelfgebakken taart voorzien. Quarantaine birthday op z'n 

best!  

Pensioen Jos 

De bewoners wouden Jos verrassen met een cadeau voor zijn pensioen. Ze kozen 
voor een mand vol met lekkers. 
Collega Lieven lokte hem met een smoes naar Huis Eygen waar hij werd opge-
wacht door de begeleiding en bewoners.  
Dieter had de eer om het cadeau te overhandigen.  
 
Jos, geniet van je pensioen!  
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Herinnering aan Godelieve 
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Nieuws uit Valier 4 

Pluisje en Samantha 

Pluisje en Samantha de kip in Valier 4!  
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Op berenjacht 

Een leuke bezigheid tijdens deze crisis was 

toch wel de berenjacht! Michel en Cederic 

hebben hun best gedaan om er zoveel moge-

lijk te spotten!  
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Sfeerfoto’s  Valier 4 in lockdown 



17 



18 



19 



20 



21 



22 



23 

Nieuws uit Valier 2 

Aardbeien 

We hebben heerlijke aardbeien gekregen van de familie van bewoners.  

Daar hebben we van genoten.  

Ze waren heel lekker.  

Genieten 

Ook onze Freddy blijft gemotiveerd kleuren aan zijn werktafel.  

En altijd een even grote lach op zijn gezicht. Genieten van de kleine 

dingen. 

Ook al hangt er een virus in ons land, we blijven even veel liefde heb-

ben voor alle bewoners en begeleid(st)ers. Heel veel liefde van leef-

groep 4 Valier 2. 

In deze coronatijden hadden we een verjaardagsfeest voor 3 jarige 

bewoners. Daniël is 67 geworden,  Fabiënne is 57 jaar geworden en 

Frieda is 68 geworden.  
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Post 

Ik krijg geen bezoek meer. Ik mag niet meer naar 

huis in het weekend.  

Maar ik krijg wel vele kaartjes. Iets wat mij blij 

maakt om te lezen hoe het met de anderen 

gaat. 

 

Lekker eten en drinken! 
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Verjaardag Magda! 
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Lente schoonmaak van de tuin leefgroep 3 

Mooi weer... dus haalden we samen met onze begeleiding de tuinmeubels uit onze ‘nieuwe berging’ en van 

onder het stof . 

En poetsen maar, met veel enthousiasme begonnen we er aan. 

Intussen  hebben we  al veel kunnen genieten van onze tuin 
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Overlijden Guy Bellemans     

10/05/1965- 07/03/2020 

 

Guy’ke 

 

Dank je voor de aikes,  

je bloemetjes, al je liefde. 

Ach menneke toch  

en nog zoveel meer. 

Mieke en Michel hielden hier thuis in eigen tuin 

en straat ….SPECIAL OLYMPICS  
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Sinds half maart gaat er een gevaarlijk virus rond! 
Hoe houden we onze bewoners in godsnaam gezond? 

Handen wassen, ontsmetten en afstand bewaren.. 
Hoe gaan we dat aan onze bewoners verklaren? 

Voorlopig gaan ze niet naar hun warme thuis, 
En bezoek is niet langer welkom in ons Valier 1-huis! 

Smsen, eens bellen, facebook en whatsappen, 
Ik hoop dat onze bewoners het min of meer wat snappen! 
“Ik mis mijn mama, mijn papa, mijn zus en mijn broer! 

Ik mis mijn hele familie, mijn vrienden.. tout court. 
Wie is dat met dat masker voor het gezicht? 
Als ze gaat spreken, dan weet ik het allicht. 

‘T Voelt soms wel vervelend en ook wel heel rot, 
Maar 1 ding is zeker: wij blijven in ons kot! 

En ook al moeten we soms eens een traantje wegpinken, 
Van blijdschap gaan onze ogen heel dikwijls ook blinken. 

Patteekes, eclairkes, wat koeken en taart. 
‘T Is hier zelfs feest wanneer niemand verjaart! 

Corona zijn kilo’s ... aan buik en aan kont, 
We steken dat lekkers direct in de mond! 

Fietsen, lopen, of spelen met de bal... 
Op de speelplaats kan alles, wist je dat al? 

Zolang we thuis moeten blijven van de regeringstafel, 
Blijven wij ons binnen amuseren op de Belevenistafel! 
‘T Voelt niet altijd vervelend en niet altijd heel rot, 

Maar 1 ding is zeker: wij blijven in ons kot!” 

Corona in Valier 1 
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Katia 

Lieve lieve Katia 

Normaal  was jij diegene die de woorden vlotjes op papier kreeg 

gezet. Wij gaven aan wat we dachten en jij formuleerde het steeds 

met de juiste woorden en gevoeligheden. 

Nu is het aan ons om deze paar laatste woorden aan jou te rich-

ten.  

Het nieuws van jouw overlijden was een echte mokerslag. Af-

scheid nemen van jou, nee dat valt niet te vatten en is nog steeds 

onwezenlijk. 

Katia, wat een straffe madam was jij! We kenden je als een tomeloos energetisch, creatief, sportief en super 

lieve collega waarvoor humor ook van wezenlijk belang was. Je reisavonturen en je fietsescapades waren 

meermaals stof voor een leuke babbel. Je enthousiasmeerde me meer dan eens voor één of andere interes-

sante tentoonstelling. Je slaagde er in, vaak tot grote verwondering van mezelf (en stiekem een beetje ja-

loers) om steeds de perfecte kledingkoopjes te vinden ergens op een gezellige markt of in kleine winkeltjes in 

Brussel. “Et si tu n’existais pas” en andere Franse chansons zullen me altijd met een lach aan jou doen terug 

denken.  

Meer dan eens gaf je me ook de raad “laat je kinderen de wereld ontdekken en stap eens af van het pad van 

het gangbare” Ontdekkend en eens afwijkend van het normale, zo heb ik je doorheen de jaren leren kennen. 

Een eigenschap die ik enorm aan je bewonderde. 

We zaten niet altijd op dezelfde golflengte maar je kritische kijk op de dingen, hield me vaak alert. Je kwam 

echter op voor je aandachtsbezoekers en je stelde het algemeen belang van het dagcentrum steeds voorop. 

Een begeleidster met een groot hart voor onze bezoekers. Je ging voor hen tot het uiterste en we wisten dat 

zij jou de nodige kracht en energie gaven. Je uitstap aan de Antwerpse haven, de vele seizoensdecoraties, de 

prachtige bloemstukjes, de vele kunst –en reisboeken die je meebracht uit de bib, de “eerste sneeuw” van 

Jan De Wilde, ze zullen nooit vergeten worden. 

Lieve Katia, het was een voorrecht om jou op mijn pad in De Valier tegen te komen en met jou te mogen sa-

menwerken. Je laat een grote leegte achter en je zal gemist worden. Voor ons het gemis aan een fijne collega 

voor bezoekers een gemis aan een “compagnon” zoals Gilbert het zo mooi verwoordde. 

Een jaar of twee geleden zei je me eens “een mens wordt gemaakt door de mensen die hij tegenkomt op zijn 

pad”. Woorden die ik steeds zal blijven koesteren maar weet je Katia, jij was en bent ook zo iemand voor ie-

dereen van de collega’s en bezoekers van het dagcentrum. 

Katia, bedankt om te zijn wie je was! In tijden waar er zo gesproken wordt over social distance maar waar we 

meer dan ooit ons aan elkaar willen vastklampen, zal ik meer dan ooit die laatste knuffel de week voor je 

overlijden in mijn herinneringen bewaren. 

Omdat jij altijd wel in was voor een mooie tekst of gedicht, wil ik hier afsluiten met een gedicht van iemand 

die het veel mooier kan verwoorden dan ikzelf: 
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“Mag ik je de warmte van onze herinneringen 

nog achterna sturen om mee te nemen op je tocht? 

En wat gezelligheid voor in je rugzak 

Zodat het niet meer zwaar weegt wat je 

dragen moet 

maar lichtheid jou voortaan omringt. 

Ik hou de kilte die je nalaat dan wel hier bij ons 

Hoe moeilijk ook 

Maar eenzaamheid en koude horen niet meer thuis  

op het pad waar jij nu wandelt 

 

Wij reiken in verbondenheid elkaar de hand 

zoals jij zo vaak voor ons deed 

En weten dat er iemand wacht die jou zal dragen 

 

Maak nu maar je reis, zoals jij ze voor je zag 

We klimmen samen, naar het topje van de berg 

Waar de echo blijft weerklinken: “ik heb je graag gekend” 
 

Vanwege alle bezoekers en je collega’s van het Dagcentrum Eygen 
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SPONSORNIEUWS 

Lions Club Denderleeuw Denderlions schenkt de totale kostprijs van 24.800€ aan De Valier 

voor de aankoop van een nieuwe boerderijbus!  

De bewoners van De Valier werken op onze Zorgboerderij te Roosdaal. Voor hun vervoer 

van en naar de boerderij maken zij gebruik van een busje. Het oude busje was na 20 

dienstjaren aan vervanging toe. De steun van Lions Club Denderleeuw was dus geheel wel-

gekomen! Hartelijke dank. 

CORONASPONSORING 

Het Coronavirus heeft gezorgd voor een grote solidariteit! Wij ontvingen heel wat extra steun om ons door 

deze moeilijke periode door te slaan.  

Aan iedereen een hartelijke dank!  

 

Lions club Kasteel van Gaasbeek vergoedde de kosten van een  factuur, gemaakt in 

functie van de aankopen ter bestrijding van het Coronavirus.  

De vergoeding  van 866€ past in het kader dat de club heeft ondernomen om lokale 

zorgcentra op korte termijn te helpen de crisis door te komen. 

Op die manier tonen zij hun bewondering en respect voor de inspanningen van het 

verzorgend personeel! 

De katoenen mondmaskers geschonken door Cotese Deco Group uit Den-

dermonde beschermen ons dagdagelijks tegen het Coronavirus!  En dit 

nog wel in groene Valierkleuren. Hartelijke dank Marc Leon en zijn firma 

Cotese!      Neem een kijkje op www.cotese.be 

http://www.cotese.be
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Paradisio winkel te Aalst steunde ons bij de aankoop van onze bezoekerstenten. De 

snelle beschikbaarheid en levering hebben we te danken aan Wilfried!  
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Met dank aan onze burgemeester  

Steven Van Linthout! 




