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Voorwoord 

Het nieuwe jaar is alweer een tijdje ingezet en de 

goede voornemens zitten weer voor een tijdje in de 

diepvriezer!  

Ach, het is goed zo! Voor velen is de kerstperiode een 

magische tijd en voor anderen dan weer een tijd van gebroken structuren met heimwee 

naar de goede oude dagelijkse sleur…Het is diepmenselijk dat het voor niemand goed ge-

noeg is, de ene baalt van kerst, voor andere is het de dag van het jaar! Ook in De Valier is 

dit niet anders, terwijl de ene zich verheugd om zich te storten in het carnavalsgebeuren, 

geniet iemand anders van de rust die er dan heerst in de leefgroep omdat de partyanimals 

de beentjes aan het losgooien zijn! Gelukkig is er bij de begeleiding ook een gamma aan 

temperamenten! Zo vullen we elkaar hier goed aan, feestbeesten bij feestbeesten en de 

thuisplakkers bij de thuisplakkers.  

Zo is het goed leven in De Valier waar we onszelf mogen zijn en waar er af en toe een feest-

je wordt gebouwd! 

Beslissing ter verspreiding van het coronavirus: geen bezoek 
toegelaten tot nader order. 
 

Gezien het virus van mens tot mens wordt doorgegeven, is het de doelstelling om contact tussen mensen te 
beperken tot wat essentieel nodig is. 
Wij volgen de raadgevingen van de overheid daarbij nauw op. De richtlijnen met betrekking tot de uitbraak 
van het coronavirus worden verscherpt. 
 
Er wordt geen bezoek meer toegelaten in leefgroepen in voorzieningen voor personen met een handicap.  
Deze regel is bijgevolg voor ons van toepassing. 
Het verbod gaat in vanaf nu tot nader order.    
 

 

Met vriendelijke groet, 

Kathleen Straetmans 

Directeur 

  

0476 31 48 58 

  

De Valier vzw • Verlorenkoststraat 103, 1770 Liedekerke • 053 67 25 24 
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Sinds 1983 was Etienne lid van de Raad van Bestuur. Dankbaar zijn wij vooral voor wat 
Etienne gedaan en betekend heeft voor De Valier. De Valier lag, bij manier van spreken, 
in zijn bovenste lade. Ik denk niet dat hij één vergadering van de Raad van Bestuur ge-
mist heeft, tenzij heel uitzonderlijk door ziekte. 
Ingewikkelde discussies en bespiegelingen waren weliswaar niet aan hem besteed, maar 
zijn inbreng als vader en vanuit zijn ervaring met Marie-Therèse was telkens weer essen-
tieel en belangrijk: alleen het allerbeste was goed genoeg voor de bewoners. 
De bewoners en bezoekers kwamen altijd op de eerste plaats: zij moesten zich thuis voe-
len, zij moesten het goed hebben en dit op alle terreinen. Ook materieel mochten de be-
woners niets te kort komen. De was van de bewoners komen ophalen of terugbrengen 
twee tot drie keer per week na zijn werkuren, dat deed Etienne met plezier en met de 
glimlach… 
Alom gekend is ook zijn inzet voor het jaarlijks eetfestijn, dat zo noodzakelijk extra finan-

cieel duwtje in de rug. Etienne was immers tientallen jaren de dragende peiler van ons eetfestijn: sponsoring, kaar-
tenverkoop, coördinatie, aanwezigheid van begin tot einde: hij deed het allemaal tot zolang hij het fysisch aankon 
en opnieuw met zijn bekende glimlach. 
Etienne was sterk bezorgd over de steeds langer wordende wachtlijsten, zijn bekommernis was groot omdat er zo-
veel personen met een handicap geen plaats vonden in een voorziening. 
Dit was zijn drijfveer om de uitbouw van De Valier te ondersteunen om zo de nood aan opvang in de regio zo goed 
mogelijk op te vangen. 
Minutieus heeft Etienne de bouw van Valier 2 opgevolgd, van 1992 tot 1994. Heel blij was Etienne en terecht fier 
omdat wij 20 nieuwe plaatsen konden aanbieden. 
Maar tegelijkertijd wat bezorgd, omwille van Marie-Thérèse, hoe zou zij zich aanpassen aan de nieuwe woonst? 
Dank zij de gulle medewerking van Etienne en zijn echtgenote Lucienne zaliger en hun zoon Michel, is dat wonder-
wel goed gelukt , De Valier is voor Marie-Therèse een ‘ware thuis’ – ‘haar thuis’ geworden. Dat was en is hun groot-
ste geruststelling. 
Etienne heeft meer dan eens de onvolkomenheden van het leven ervaren, maar voor alles vond hij een oplossing, 
steeds wou hij vooruit denken, in geen geval bleef hij bij de pakken zitten. 
Zijn tomeloze inzet  voor de medemens, niet in het minst voor wie het niet zo goed heeft, kunnen wij niet vergeten 
en zal voor bestuurders van De Valier een voorbeeld blijven. 
 
Etienne is gestorven, maar hij is niet dood. 
Hij is opgenomen in de Eeuwigheid. 
De lente staat voor de deur, de Paasbloemen krijgen stilaan kleur, 
na donkere tijden komt er licht, dat heet Verrijzenis. 
 
Zoals een dichter schreef: 

                                          Zij zijn niet dood, 
Wat leven heet is ’t op en neer bewegen 

Van ons klein scheepje als het daalt en rijst; 
En wat wij sterven noemen, is niet meer 
Dan dat wij op de verre kim verdwijnen. 
                                          Zij zijn niet dood, 

Wij die vanaf het laaggelegen strand bespeuren 
Hoe door hun vaart de afstand wordt vergroot, 

Wij zien niet wat gebeurt achter de einder, 
Wij noemen daarom hun verdwijning: dood. 

                                            Zij zijn niet dood, 
Wij staan te laag en zijn bijziend 

Als zij de sfeer van ruimte en tijd ontzeilen; 
Zo komt het dat ons oog hun eind niet ziet, 

Wanneer het roer hun schip de eeuwigheid in stuurt. 
Dag Etienne, tot aan de Overkant, achter de einder … 

Fred Schaubroeck, voorzitter De Valier vzw 
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Sinterklaasfeest in Valier 1 

De ingrediënten voor een geslaagd 

Sinterklaasfeest: 

Feest voor jong en oud ! 

Dieë zwarte Piet trekt goe op 

…. Flexijob in ’t zwart ?  

Een professioneel  zwarte Pieten 

animatie team ! 

Da kan ik veel beter  
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Professionele kinderanimatie !  

Kijk zo moet je dit doen.  

                                                                     
Pfff  morgen ga’k zeker terug naar de boerderij.  

Professionele wafelbakkers ! 

Professioneel horen, 

zien en zwijgen  !!!!!    



6 

Pensioen, voor velen een bron van  

vragen, onzekerheden maar voor 

Hilda,  Freddy en Guido een realiteit. 

Hilda Van Steenlandt werkte van 1978  tot 2019 als 
begeleidster in leefgroep 1. 

Freddy Van Schelvergem werkte van 1985 tot 
2019 als technisch medewerker. 

Guido Van Binnenbeeck werkte van 2003 tot 2019 als 
technisch medewerker.  

Samen goed voor  91 jaar 

engagement in De Valier!  

Dat verdiende een feestje.  

Enkele sfeerbeelden 
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Hilda, Freddy en Guido, DIKKE MERCI ! 
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Lekker wijnen en smoutebollen eten! 

Jan en Christiane zijn in december een bezoekje gaan brengen op de kerstmarkt!  

Chocomelk, gluhwein, wafels en smoutebollen,… De buikjes waren rond en gezond! En niet te vergeten een 

bezoekje brengen aan Hilde van het crea atelier, die volop kunstwerkjes van de bewoners heeft verkocht!   
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Nieuwjaarsdrink  
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Flamingo’s 

Carnavalbal 2020 vroeg om felle kleurtjes.  

U vraagt, leefgroep 2 verft! Flashy roze flamingo’s in de aantocht!  
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Hiephiep! 

Leefgroep 2 begeleidster Elke stapte in het huwelijksbootje. En daar mochten alle bewoners ‘getuige’ van 

zijn! Proficiat Elke!!!  

Feest! 

Feestjes vieren, dat doen we graag in Valier 1. Afgelopen maanden vierden we uitgebreid de verjaardag van 

Lieven, Hans en Ida! Cadeautjes, hapjes, dessertjes,… Niets ontbrak!  
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CREA-atelier in actie voor het carnavalbal 

De traditionele giraf met geel en bruine vlekken krijgt een roze-jasje aan om al in het thema van Foute Party 

te komen  Lieven doet dat met heel veel concentratie! 

Martine lijmt nog snippers op de isomovorm om flamingo’s van te maken. Wij zijn goe bezig  
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Minicarnaval op zolder!  

Carnavalbal  
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Op de boerderij 

Op maandag gaan enkele bewoners van Valier1 een dagje naar de boerderij. 

Daar valt altijd iets te beleven: We kunnen er wandelen ( verkeersvrij), de alpaca’s eten geven, konijntjes aai-

en of we bakken eens pannenkoeken (als het de week vóór Maria-Lichtmis  regent bv.) 

We genieten van het boerderijleven, dat zie je op de foto’s . 
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De Valier wordt mooimaker 

 

Tijdens onze wandelingen merkten  wij heel veel zwerfvuil op en omdat we graag een proper Liedekerke wil-

len zijn we mooimaker geworden.  

Dat betekent dat wij af en toe op onze wandeling op zwerfvuil jagen. 

De gemeente heeft ons voorzien van grijpers, handschoenen, fluohesjes en zakken om de rommel  te verza-

melen. 

We zorgen dat de buurt rond De Valier zwerfvuilvrij wordt en zo dragen ook wij ons steentje bij voor een 

schoner milieu! 

Autosalon 

 

Een bezoek aan het autosalon is dé hoogdag voor de autofanaten onder onze bewoners. 

Gertjan, Tommy, Michel Dewitte, Stephan Thirry en Stephane Vanerom waren van de partij. Zóveel chique 

auto’s,....en blinken dat die deden! 

Uiteraard moest er eens getest worden of de moto of de auto wel goed zat, 

wat dacht je ? 

(Dorien en Friedel)  
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Pizza party op zolder 

In de vakantie kwamen de kinderen van Dorien en Kristin (de activiteitenbegeleiders) een handje helpen in De Valier.  Ge-
noeg helpende handen om lekkere pizza’s te maken. Eerst gingen Evelien en GJ achter de ingrediënten in de Carrefour. In 

de namiddag mochten de bewoners Evelien, Michel S, Tommy, Omar, Helga, Steffie, Trees en Steven zelf de groenten 
en vlees snijden. Paprika’s, champignons en hesp werden vakkundig in stukjes gesneden. Michel mocht de tomaten-

saus op het deeg smeren. Dat was nog geen simpele klus: het mocht niet teveel zijn maar natuurlijk ook niet te weinig. Zo 
maakten we 4 verschillende pizza’s: van een klassieke Hawaï tot een eigen creatie, Pizza De Valier!  

Het rook al snel heerlijk op zolder. Buiten was het koud en regende het pijpenstelen maar wij smulden binnen heerlijk van onze 
pizza’s.  ’s Avonds konden we dan ook geen pap meer zeggen. Het was een leuke namiddag in de krokusvakantie. 
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Wandelen! 

Een wandelingetje maken naar het 

speelpleintje. Op het bankje genie-

ten van de geluiden rondom ons. 

Lenn heeft het allemaal gehoord. 

Een blaffend hondje, een voorbij rij-

dende auto, een helikopter,... en de eerste fluitende vogel-

tjes...  

Nieuws uit huis Eygen 

Veerle, Martine en Bart gingen enkele uurtjes gaan knutselen samen 
met de bewoners van WZC Albert. Ze maakten deze kleurrijke carna-
valsmaskers.  
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Op stap 
 
Bart en Herman gingen op uitstap naar het Europa museum in Brussel. Het werd voor hen een aangename 
en leerrijke ervaring.  

De wellness 

In Huis Eygen wordt er regelmatig ge-welnesst.  Een maskertje hier, een hand- en voetmassage daar. 
Genieten, genieten en genieten!  
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Leefgroep 4 op stap! 
 
Samen te voet naar de Colruyt. Een lekker fris neusje en eens pas-
seren bij de paarden. Even genieten van een wandeling in de win-
ter. Zelfs hier genieten wij van. 
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Konijntjes knuffelen in Valier 2 

Het goeie leven! 
 
Albert geniet van de kleine dingen. Een goeie pint op café en naar de schoon vrouwen kijken, zoals hij zelf 
zegt.    

Geen vrouwtje zo arm of ze maakt haar pannetje warm!  

Dat deden onze bewoners ook. Samen maakte we het pannenkoekendeeg, ieder had zijn eigen taak. Ach-
teraf hebben we lekker gesmuld van de pannenkoeken met op de achtergrond enkele Vlaamse liedjes. We 
genoten van de ambiance!  
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Schaatsen  
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Nieuws uit Valier 3 
 
Jaaroverzicht  2019 en vooruitzicht 2020! 
Vorig jaar ben ik 2 keer op reis geweest, naar Kroatië en Tunesië. In de maand 
december ben ik bij Christoff geweest.  
Samen ben ik met Steven de kok naar Fc de kampioenen gaan kijken in Aalst.  
Op 27 januari was het nieuwjaarsreceptie in Valier3. Daar hebben we genoten 
van wafels , pannenkoeken en vers ijs! In 2020 ga ik naar Sicilië en dan naar 
Turkije.   
Wordt vervolgd…  
Kris Le Compte. 
Valier3 
 

Nieuws uit Valier 4 
Michel op stap 
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Genieten  
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De Warmste week 

 

De Valier registreerde zich opnieuw als goed doel voor Music for Life.  

Er werden elf acties ten voordele van De Valier georganiseerd! 

 

 

Meerdere medewerkers van De Valier hebben een actie georganiseerd.  

Dit is echt fantastisch! Bedankt aan de initiatiefnemers en iedereen die hier aan heeft meegewerkt! 

De Warmste Cupcake: medewerkster Cindy Van Den Bergh (Valier1) verzette samen met haar doch-
ter heel wat bakwerk voor de verkoop van cupcakes. 

De Warmste Confituur: medewerkers van Valier 1 verwerkten het beschikbare fruit tot lekkere en 
gezonde confituur. 

Warme chocolade verkoop: medewerkster Kristin Waterplas (activiteitenbegeleider Valierhuizen) 
en Katrien Muylaert verkochten de beste chocolade. 

Warmathon te Gent: initiatiefnemers Karin Merens en Jos Van Lierde brachten 45 medewerkers en 
sympathisanten in beweging en namen deel aan de Warmathon te Gent op zaterdag 22 december. 
Karin en Jos motiveerden de medewerkers van De Valier om de loop- en stapschoenen aan te trek-
ken. 

 

 

Een hart voor De Valier: studenten Julie, Tybo en Noa 

Julie De Schryver en Noa Van Bos, allebei leerling van het IKSO-Denderleeuw, en Tybo Van Waeyen-
berg (oud-leerling van dezelfde school) verkochten koekjes ten voordele van De Valier. De actie was 
zeer succesvol en bracht 1275€ op. De cheque werd overhandigd aan directeur Kathleen door Tybo 
en Julie. Het geld zal gebruikt worden voor snoezelmateriaal voor Valier 2. Daarnaast is Julie ook nog 
vrijwilliger bij De Valier en komt ze de bewoners mee helpen eten geven tijdens het weekend.  
Dankjewel Julie, Noa en Tybo! 

 

 

Allemaal Warm: met grote dank aan initiatiefnemer Hans Junger  

en zijn vriendenkring: 

Drie dagen lang trok er heel veel volk naar GC Warande voor de verschillende activiteiten van 
‘Allemaal Warm’. Een muziekfestival voor jong en iets ouder. Vele medewerkers hielpen ook in hun 
vrije tijd om van dit festival, een groot succes te maken.  

Medewerker Steven De Cock bezorgde op zaterdag, verschillende bewoners een fantastische ervaring 
door met grote jeeps een rondrit te organiseren. 
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Spinningmarathon:  

Saartje Bruyndonckx en Annelies Mortier organiseerden, net als vorig jaar in het kader van de Warm-
ste Week, een fietsspinning in Sportzone Liedekerke. Eigenaar Tino Teirlinck stelde andermaal zijn in-
frastructuur gratis ter beschikking, waarvoor uitermate hartelijk dank! De deelnemers, verdeeld over 
4 sessies, kregen een cadeaupakket uit de handen van de enige echte Sint. De actie bracht nagenoeg 
1000€ op. Het geld zal worden gebruikt voor de aankoop van materiaal voor activiteiten met bewo-
ners zoals onder andere een parachutezeil om samen te bewegen, een frietsnijder, een pannen-
koekenmaker en een tweedehands duofiets. We zijn Saartje en Annelies bijzonder dankbaar voor de 
puike organisatie! Merci! 
 

 

Warmste avond voor De Valier: vrijetijdsorganisaties Liedekerke 

Op initiatief van Beweging.net, ACV, CM, KWB, OKRA, Femma, Pasar, Bezige Bijtjes en Samana uit Lie-
dekerke werd in het kader van de Warmste Week een spaghetti-avond georganiseerd. De spaghetti-
avond was zeer succesvol en bracht 3600€ op. Een dikke dank-u-wel aan de initiatiefnemers!  

 

 
Andere acties: 
EHB Dungeon sans Dragons for Life door Mike Derycke 
Doedels door Kimberly de Neve 

Koekjesverkoop door studenten Hogent 

 

 

In totaal brachten alle acties samen 24.716,48€ op!  

 

Sommige acties koppelden we reeds aan bepaalde aankopen. De andere acties dragen bij tot de aankoop  
van een Belevenistafel. De Valier kiest er voor om de opbrengst helemaal te spenderen ter verbetering van 
de leefwereld van onze bewoners. Dit is een activiteitentafel met spelletjes en muziek om ervaringen bij de 
bewoners te stimuleren.  

 

Bedankt iedereen! 
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Sponsornieuws 

 
 

 
Guy Valckenier, CEO van Groep Valckenier, schonk 2500€ aan De Valier. Groep Valckenier, met vestigingen in 
Aalst, Londerzeel, Asse, Zaventem, Ninove en Zottegem, is verdeler van Renault en Dacia. Het geld werd ge-
bruikt voor de aankoop van een driezit en een relax voor leefgroep 1.  
Dank u wel, Guy! 

Apotheker Véronique De Baere uit Liedekerke is De Valier zeer genegen. In het verleden deed zij meermaals 
mee aan de tweejaarlijkse verkoop van koekjes. Klanten kunnen dan bij haar koekjes aankopen. Recenter 
plaatste zij een flyer/affiche op haar toog over de aankoop door De Valier van een Belevenistafel. Klanten 
konden hun rosse muntjes kwijt in een bijhorende rospot. Véronique bracht het ingezamelde geld binnen en 
in het volgende krantje laten we weten hoeveel geld dat samen bracht. Wij danken Véronique van harte! Het 
is fijn te weten dat zij De Valier een warm hart toedraagt. 

Om geld in te zamelen voor het goede doel organiseerde 
N-VA Roosdaal op het einde van 2019 een quiz en ver-
kochten ze ook cuberdons op de Roosdaalse kerstmarkt. 
Op die manier konden ze maar liefst 1.250 euro inzame-
len! 

Ze beslisten om hiervan 625 euro aan De Valier te schen-
ken. Dit bedrag is ten voordele van de Zorgboerderij De 
Valier te Roosdaal. 

 
 
Sammy, Dimitri en Lenni Floru, zaakvoerders van Intro Fashion, stelden 1500€ ter beschikking van De Valier. 
Met dat bedrag konden een vijftiental bewoners, onder begeleiding van hun opvoedsters/opvoeders, spik-
splinternieuwe kledij aankopen. Intro Fashion heeft vestigingen in Denderleeuw, Asse, Erpe-Mere, Wetteren 
en Tremelo (Bobo). Hartelijk bedankt Sammy, Dimitri en Lenni om onze bewoners van een nieuwe outfit te 
voorzien.  
PS. Recent kregen een aantal bewoners ook nog nieuwe schoenen aangemeten. Ook daarvoor dikke merci! 




