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Voorwoord 

Daar is de lente, daar is de zon!  

Menig onder ons hadden dit deuntje ongetwijfeld 

in gedachten toen het half februari wel mei leek. 

Mensen die volop vitamientjes tankten op terrasjes 

en zich al waagden aan korte mouwen en sommige waaghalzen de deur uitkwa-

men met korte broek… 

Ook in de Valier werd volop geprofiteerd van dit cadeautje van koning winter. 

Snoezeluurtjes werden vervangen door fietstochtjes of stevige wandelingen. 

Koffie achter gesloten deuren kon gemakkelijk uitlopen naar een koffienamiddag 

in de gezonde buitenlucht. Opmerkelijk ook hoe deze eerste warme zonnestralen 

instant je humeur opkrikken, ook al weet je dat dit verschijnsel niet echt hoort in 

februari en waarschijnlijk een gevolg is van een protesterende moeder aarde.  

Maar aan doemdenken doen wij hier niet! Volop genieten van elke mooie dag, 

ook al is ie druiliger en blaast de wind je van je sokken! Maar aan korte broeken 

doen wij in de Valier nog niet aan mee…. 

 

Monika 
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Nieuwjaarsdrink 2019 

Naar jaarlijkse gewoonte gaat Valier 1 bij Ira ne pot gaan pakken om het 

voorbije jaar mooi af te sluiten en het nieuwe jaar 

goed te starten. 

Nieuws uit Valier 1 
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Sandy P 

De eerste zon 

Ongelooflijk wat de zon met ons en onze bewoners doet: vanaf de eerste zonneschijn 

trekken we naar buiten en onze gezichten beginnen (nog meer dan anders) spontaan te 

stralen! 
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Sandy P 

Winkelen in Carrefour 

Uiteraard moeten we wekelijks ook de broodnodige boodschappen doen in de winkel. Normaal trekken we 

naar de Colruyt. Maar als we wat meer tijd hebben, dan gaan we iets verder winkelen in de Carrefour. Dan 

kunnen we natuurlijk ook niet anders dan in de Lunch Garden iets gaan drinken. 
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Sandy P 

Ode aan de tablet 

De laatste jaren merken we het duidelijk: de digitali-

sering is ingezet. Onze bewoners kopen tablets aan en 

de begeleiding moet mee in het leren omgaan met 

deze nieuwe trend. Iemand wil een liedje horen van 

K3 of Nick en Simon? We zetten de tablet aan. Ie-

mand wil een spelletje spelen? We zetten de tablet 

aan.  

Lang leve de vooruitgang! 

Jo was natuurlijk al lang mee in deze ontwikkelingen 

met zijn spraakcomputer, maar ook hij houdt zich 

graag bezig op de kleinere versie. 
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Sandy P 

Christiane wordt 65 jaar!! 

Ons Christiane, 1 van de anciens van de Valier, werd op 4 februari 65 jaar; en dat werd uiter-

aard uitgebreid gevierd. 

Eerst een etentje met haar aandachtsbegeleidster Vanessa en 2 zussen in de lunchgarden, 

gevolgd door wat shoppen (kleedjes kopen!) en afsluiten met een pannenkoek. 

Maar dat was nog niet alles: enkele weken later mocht Christiane met al haar zussen en 

broers gaan eten. Nadien werden beide leefgroepen nog getrakteerd op pannenkoeken en 

wafels. Het was een leuk en gezellig feestje. Christiane, en alle andere bewoners, genoten 

van het bezoek en al het lekkers. 

Zeker voor herhaling vatbaar wat ons betreft! 

 



8 Vanessa DB 
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Carnavalbal 

Op 14 februari vertrokken we onder een stralende voorjaarszon richting feestzaal De Warande voor ons jaar-

lijks carnavalbal, met als thema uiteraard: Valentijn.  

We werden er ontvangen met een heerlijk taartenbuffet.  

Onder het motto: “liefde is samen dansen” gooiden we onze benen los op 

de hits van Bram & Lennert.  

Om af te sluiten waren er nog lekkere hotdogs. 



10 



11 Vanessa DB 
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Genieten van het winterzonnetje! 

Genieten van het moment noemen ze dat! Wanneer de eerste warme zonnestralen ons hart verwarmen 

moeten we toch de binnenactiviteiten inruilen voor een portie heerlijke zonnestralen.  
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Sneeuwpret 

De winter had ook behalve zon ook sneeuwpret in petto! Daar moest van geprofiteerd worden!!!  
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Nieuws uit huis eygen 

Sneeuw! 

Sneeeeeuww! Dan denkt huis Eygen aan sneeuwwandelingen, sneeuwmannen maken en 

sneeuwbalgevechten.  
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Op uitstap naar de chocoladefabriek! 

Op uitstap naar de chocoladefabriek in Antwerpen.  
Na een uur parking zoeken met onze bus kwamen 
we eindelijk aan bij de Italiaan.  
Daar aten we een lekkere pasta en steak met friet-
jes.  
Vlakbij was het chocolademuseum, gelegen aan het 
centraal station van Antwerpen, we gingen eens een 
kijkje nemen...  
We kregen er een leuke rondleiding en leerden wat 
bij over hoe chocolade gemaakt wordt. En natuurlijk 
konden we ook verschillende soorten chocolade 
proeven. Mmmm!  
Herman, Marc en begeleiding Veerle en Dipika geno-
ten met volle teugen.  
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Quiz for specials Ninove 

Bart en Michel (val 4) deden mee aan de tweede editie van quiz for specials.  

Ze vormden samen met drie anderen (bewoners van Schoonderhagen) het ikweetetniet team, begeleidt 

door Emeline. Ze namen het op tegen 24 andere teams en dat deden ze goed! We behaalden de 11de plaats. 

Ze mochten dan ook een kleine prijs mee naar huis nemen. Michel koos voor chocolade en Bart voor een 

sporttas. Proficiat mannen!  
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Op zonnige dagen… 

Na de lange grijze dagen kwam de zon er door.  

Op zonnige dagen gaan wij graag eens wandelen in Liedekerkebos, naar de boerderij of naar de volkstuintjes. 

Godelieve mocht ook al eens langs de ‘rolwagenwash’ passeren. En Veerle laat al eens een konijn vertoeven 

op haar hoofd. Bart overwon zijn angst voor de alpacca’s en geeft hen nu zonder problemen en met plezier 

eten.  

En wanneer het zonnetje lacht, wij ook! Sommigen blijven ook liever binnen om een gezelschapsspel te spe-

len zoals Henri.  
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Afscheid Kristel en Linda 

We hielden een receptie voor het vertrek van begeleidster Kristel en het pensioen van pedicure Linda.   

Linda, bedankt om al die jaren zo goed voor onze voeten te zorgen. Je bent er eentje uit de duizend! Geniet 

van je pensioen.   

Kristel, een begeleidster die altijd klaar stond voor onze bewoners has left the building.  Bedankt voor al die 

mooie jaren in de Valier! Veel succes met je nieuwe job.  
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Verjaardagsconcert voor jan! 

Jan R. verjaarde op 10 Februari 

 0p 10 februari vierden we Jan zijn 69ste verjaardag en we zullen 

het geweten hebben!  

Onder leiding van Firmin Timmermans kwam een schare aan 

vrienden/ muzikanten een ode brengen aan Jan. Dit met een an-

derhalf uur durende concert in de leefgroep van huis Eygen, op 

zondagnamiddag, voor een enthousiast publiek bestaande uit 

medebewoners, begeleiding, vrienden en familie.  

Onder hen grote namen als Jan Hautekiet, Dani Caen, Chris Pee-

ters, Romeo Spinelli, Sjarel Van Den Bergh en Jempi Vanhoren-

beek. Het werd een fijne warme namiddag met een lach en een 

traan.  

Jan glunderde… en wij, wij zagen dat het goed was -en klonk!  
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Nieuws uit Valier 3 

Groot Boemel café in de Warande    
 

Op woensdag 29 november kwam de Sint met  zijn 
pieten naar de Warande. Er waren ook  optredens  
zoals The Honey’s en Sander uit Valier 3.  
We kregen een cadeau en er waren ook lekkere 
koeken. 
Alle bewoners en de kinderen van de medewerkers 
waren super blij met dit gebeuren.  
 

 
Kris Le Compté  uit Valier 3. 
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Nieuws uit het dagcentrum 

Een kijkje op de activiteiten van het dagcentrum 

 
Georges en Elfie bakken pannenkoeken voor Lichtmis.  

Jacqueline heeft een afspraak bij onze 

persoonlijke kapster, Mady. 

Samen werken = samen eten, Katia en Guy 

genieten van een chocomousse of 2...  

Genieten van de eerste zonnestraaltjes. 

Bernadette en Jacqueline installeerden 

zich op het terras. 

Veronique  en Dieter spelen een spelletje UNO.  
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Kunstenaars aan het werk . 

 

Als groot supporter van canicross maakt Nancy 

een kunstwerk over honden.  

Marlies schildert en plakt een welkomstbord 

terwijl Bernadette kleurt.  

Dieter en Mike kopiëren elkaars 

hoofd in papier-marché.  

Georges schilderde een portret van 

een Russische vrouw. 
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Nieuws uit Valier 2 

Leefgroep 3 op kamp! 
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Sfeerbeelden uit leefgroep 4  
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Nieuws uit Valier 4 

Naar het autosalon! 

Enkele bewoners zijn gek op alles wat 4 wielen heeft, dus is het autosalon een uitgelezen uitstap om de 

nieuwste modellen te aanschouwen!  
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Zelf frietjes bakken! 

Wat je zelf doet, doe je meestal beter, zeggen ze dan! Dus bakten we zelf eens frietjes met fricandellen!  
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Sfeerbeelden 
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De Warmste Week, editie 2018,  

was een volslagen succes.  

 
Meerdere initiatieven samen brachten 35.678,70€ op.  

In ons vorig krantje lichtten we reeds enkele activiteiten toe.  
Hieronder vind je nog enkele acties die nog een woordje behoeven. 

 

'The Cornelissen Warmen op!' 
 
Na een zeer geslaagde editie in 2017 besloot de familie Cor-
nelis uit Ternat opnieuw 'The Cornelissen Warmen op!' te 
organiseren.  
Deze gezellige kerstmarkt, die plaats vond op de oprit van 
nonkel Jos, stond ook afgelopen jaar in het teken van 'Music 
for Life'. De leuke sfeer, lekkere drankjes en hapjes, de fijne 
mensen die werden uitgenodigd en de geschenkjes,  handge-
maakt door de jongste 'Cornelissen', maakten er een onver-
getelijke dag van. Vuurkorven en sfeerverlichting maakten de 
markt zeer feeëriek.  

Voor het tweede jaar op rij organiseerde GO! Atheneum Liedekerke 'Het Warmste Kap-
salon', een reuzenkapsalon ten voordele van De Valier.  
Het werd een groot succes! Onze eindeloze dank gaat uit naar directeur Jethro De 
Schinckel, maar vooral naar Els Van Der Meersch en Els Van Hove, leerkrachten haar-
zorg, die alles in goede banen leiden. Bovendien maakten 2 leerlingen van de afdeling 
hout een ambachtelijke bank (naar een ontwerp van Francis Vaningelgem), die werd 
geveild ten voordele van De Valier.  
De bank is gemaakt uit massieve es, is 130cm lang, 76cm hoog en 64,5cm breed. De 
bank heeft twee schuiven onderaan en twee vakken bovenaan.  

De leerlingen van basisschool KCD uit Denderleeuw toonden zich van hun 
creatiefste kant en knutselden en bakten onder leiding van juffen en mees-
ters mooie, schattige en fijne hebbedingetjes, die werden verkocht op 'De 
Warme Markt' tijdens het oudercontact met kerstmis. 
Eveneens een actie in het kader van 'Music for Life'. Het werd een groot suc-
ces! Bovendien was er ook nog een oudercafé met drankjes, poffertjes en 
hamburgers.  
Directeur Kathleen ging met enkele bewoners even later de symbolische 
cheque oppikken. Dank u wel aan alle leerlingen, juffen, meesters en directie 
van KCD.  
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De warmste week van de zilverberk! 

Voor de warmste week verkocht lagere school De Zilverberk koekjes. De opbrengst van de koekjesverkoop 
schenken ze aan de Valier. De leerlingen kwamen in huis Eygen een check van 1052,5 euro overhandigen. 
Wauw! Dankuuuuuuuu! In ruil bezorgden wij de leerlingen een fijne dag. We organiseerden verschillende 
workshops; muziek, spel, … Onze bewoners vonden het alvast de max! 

De leerlingenraad van Sint-Jozef Ternat, aangevuurd door leerkracht Jessica Vervaecke, organiseerde in 
het kader van De Warmste Week een verkoop van croque monsieurs tijdens het oudercontact, maar ook een 
Warmathon voor de tweede en de derde graad rond de vijver op het domein Kruikenburg.  
Het werd een kleurrijke en bij wijlen zeer intense duoloop, want de leerlingen werkten de rondjes per twee 
als 'koppel' af. Aansluitend bracht de leerlingenraad nog een begeleid bezoek aan De Valier, waar zij deskun-
dig werden rondgeleid door directeur Kathleen.  
Dikke merci aan de leden van de leerlingenraad. Hun acties waren een groot succes! 

Alsook een grote dank aan Winnie Rigo die vele Brownies for life bakte!  
En het Administratief Centrum Familiehulp die warme soep heeft verkocht! 
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VAN HARTE WELKOM OP DE PAASVIERING  

VAN DE VALIER! 

DEZE GAAT DOOR OP DINSDAG 23 APRIL OM 14u30 

IN DE KERK VAN TER MUILEN. 

in het PPK, Molenstraat 26 te Roosdaal 

 

Quiz op vrijdag 14 juni 2019 om 19u. 

Barbecue op zaterdag 15 juni van 17u tot 21u 

VAN HARTE WELKOM OP DE JAARLIJKSE  

QUIZ EN BARBECUE  

VAN DE VALIER! 
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