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Het leven in Valier 3  

Valierkrantje zomer 

André Billens van Valier 3 heeft reeds 2 nieuwe kweekbakken ge-
kregen op hoogte. Deze worden zeer nuttig gebruikt! Elke dag geeft 
hij de plantjes vers water zodat ze goed kunnen groeien. Momen-
teel staat er sla, munt en aardbeien in deze bakken.  
 
Zijn zus Paula Billens is zeer fier op hem! 

 Nu de kookactiviteit momenteel niet doorgaat in Valier 3 
wegens de corona,  proberen we zoveel mogelijk lekkere 
dessertjes te maken als alternatief!  

 
 Sonja bewoonster van Valier 3 is steeds kandidaat om 

een handje toe te steken!  

Tuinhuis renoveren. 
 
Tijdens de corona ga ik niet naar de boerderij. Ik 
heb wel een nieuw project! Het tuinhuis proper 
maken 
Eerst heb ik het dak proper gemaakt. Daarna ga ik 
het afschuren. Als dit gedaan is, ga ik beginnen 
met verven. Technische dienst zal planken maken. 
 
Vele groeten van Kris Le Compte 

Kris renovatie tuinhuis 
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De bewoners van Valier 3 hebben genoten van onze zomer barbecue!  
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Nieuws uit Valier 2  

Sfeer in leefgroep 3 
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Leute en plezier in Leefgroep 4 

 
Als we eens een dagje binnen blijven, kunnen we ons ook bezig houden. 
Kranten lezen, spelletjes spelen, lachen met elkaar, vriendschap delen, films kijken en zo veel meer. 

De zomer! 
Prachtig weer om eens buiten te gaan. Genieten van de zon, luisteren naar de vogels, fietsen, wandelen, ge-
nieten van de natuur,... 
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De belevenistafel! 
 
Nu was het nog eens aan leefgroep 4 om wat leuks en interessants te doen op de belevenistafel.  
Filmpjes bekijken, spelletjes spelen, luisteren naar geluiden en zo veel meer. 
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Nieuws uit Huis Eygen 
 

Belevingstafel 
 
Tijdens de quarantaine periode was de belevingstafel heel welkom. Bewoners en begeleiders genoten van 
alles wat de belevingstafel te bieden heeft. Verschillende soorten muziek, bingo, allerlei spelletjes, ... We 
kunnen niet wachten tot het weer onze beurt is en de tafel weer in Huis Eygen terecht komt!  
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Verjaardagen! 
 
Er werden ook heel wat verjaardagen gevierd met heel wat lekkers. Al konden we geen extra uitstapjes 

doen voor de jarigen werd er toch telkens gezorgd voor een kleine activiteit samen met de aandachtsbege-

leider. Ontbijt op bed, snoezelbad, spelletjes, muziek, ...  
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Zoek verkoeling! 

In Huis Eygen zochten we tijdens de warme dagen vaak wat verkoeling in de schaduw met wat voetbadjes 

en een leuk muziekje. Was het te warm om buiten te komen dan organiseerden we een cinema namiddag.  
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Nieuws uit Valier 1 

Afscheid van Ons Ida 
 

Een lege plek aan tafel, 

We missen je nu al. 

Wie gaat er nu nog lachen 

Als wij iets laten vallen? 

Die “bluus” voor morgen 

Hangt er niet meer. 

Vanaf nu smaakt onze cola naar bier. 

En wij steken nog altijd 

Onze “neesdoek in ons maaw”. 

We blijven genieten van kleine dingen 

Zoals Ida dat ook altijd vrolijk deed. 
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Met de zee naar De Valier 
 
Als we in corona-tijden niet naar de zee kunnen, dan brengen we de zee gewoonweg naar De Valier!  
Genieten van het zonnetje met onze voetjes in het water(voetbad) en een cocktail bij de hand.  
Meer moet dat niet zijn, toch?! 
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Belevenistafel 
 
’t Is altijd ongeduldig afwachten tot de belevenistafel terug naar Valier 1 verhuisd. 
Wist je het al dat Valier 1 vol zit met kunstenaars? Jo, Jan, Ellen, Lieven en Sharon kunnen de mooiste schil-
derijtjes maken op de Belevenistafel! Martine is dan weer de snelste om ballonnen te prikken en bloeme-
tjes te plukken! 
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Waterspelen  
 
Is het buiten warm, dan zoeken we binnen de verkoeling op. Jan zorgt dat de brug open gaat zodat de 
eendjes kunnen passeren. Sharon en Ghyslaine kunnen als geen ander de eendjes vangen!  
Ook Helga en Katrien kunnen visjes pakken als geen ander! 
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Verjaardagen in coronatijden 
 
Ook voor een stukje taart maken we in Valier 1 maar al te graag tijd tijdens corona.  
Verjaardag van Jos, Nancy, Marianne, Katrien en Ghyslaine.  
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Speelplaats 
 
We blijven meestal in ons kot maar gaan toch buiten ook het zonnetje eens opzoeken. Gelukkig mogen we in 
de vakantie vrij gebruik maken van de speelplaats aan onze nabijgelegen school. Samen in het zonnetje 
zitten, verhaaltjes voorlezen en samen klinken met een glaasje cola. Wat is het leven mooi! 
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Rock for Specials 
 
Zoals jullie weten is onze hele festivalzomer in het water gevallen, alles werd afgelast. Gelukkig had de orga-
nisatie van Rock for Specials een perfecte oplossing voorzien: livestreaming met muziek en interviews. Wij 
voorzagen een groot scherm in het Boemelcafé en bestelden hotdogs.  
Zo haalden we de festivalsfeer in huis. 
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Ijssalon 
 
Onze nieuwe wekelijkse traditie: ijssalon in Valier 1!  
Elke week komt de mobiele ijskar langs om ons te trakteren op een heerlijk ijsje.  
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Sfeerbeelden 
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Het leven in Valier 4 

De zomer van Valier 4 zag er op zijn zachtst gezegd een pak anders uit dan anders! Al dat jong geweld zet 

graag eens een stapje in de wereld…..Maar een klein beestje zette er dit jaar een stokje voor! Toch probeer-

den we er met zijn allen een toffe periode van te maken met barbecues, voetbadjes, lekkere hapjes en 

drankjes, een fietstochtje links en rechts….Kortom staycation op zijn best! 
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https://www.google.be/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.jalebinews.com%2Fwhy-a-staycation-is-better-than-a-vacation%2F&psig=AOvVaw1PBx3q6EY7eLMVFDvVxvuK&ust=1600264589143000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKin8bao6-sCFQAAAAAdAAAAABAP
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Giften annulering Valierquiz en Barbecue 
 

In het vorige Valierkrantje publiceerden we een oproep om een gift te storten, dit om het wegvallen van 
de inkomsten uit onze Valierquiz en Barbecue te compenseren. 

Jullie hebben dit massaal gedaan! 

De opbrengst van dit feestweekend is gemiddeld 6.000€. De giften overstegen zelfs dit bedrag. 

Wij hebben de gehele Coronaperiode sterk ingezet op preventie. Het virus buiten De Valier houden was 
het doel. 

Tot op het moment van dit schrijven, heeft geen enkele medewerker of bewoner positief getest op Covid 
19 en dit willen wij zo houden. 

De kosten voor preventie (aankoop alcoholgel, ontsmettingsmiddel, handschoenen, plexiglas,…) lopen op 
tot meer dan 12.000€. 

Jullie gift was voor ons broodnodig om deze kosten te dragen. 

 

Ik dank jullie dan ook heel hartelijk voor uw gift!  

U mag er zeker van zijn dat iedere euro goed wordt besteed en ingezet wordt in het belang van bewoners 
en dagcentrumbezoekers. 

 

  

 

Zeer hartelijke dank, 

Kathleen Straetmans, directeur 

 

De Valier vzw staat voor 

Onvoorwaardelijk Respectvol Ondersteunen 
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