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Voorwoord 

Het was me een zomer wel!  

Eentje met pieken en dalen, met warmterecords en hier en daar een 

plensbui. “Dat wordt een onderdeel van ons dagelijks leven die extre-

men “ waarschuwen klimaatkenners ons in dreigende taal!  

Dat is ook zo, daarvoor hebben we geen wetenschappers nodig om dit 

op te merken.  

Al wie al een aantal zomers op zijn teller heeft staan, toch zeker 40, 

weet dat het weerbeeld veranderd! Ach, een mens kan maar zijn best 

doen, recycleren, plastic verminderen, meer fietsen,… 

In de Valier doen ze ook hun best, maar met andere dingen! We doen 

ons best om van elke dag een bijzondere te maken met extreem leuke 

uitstappen, records breken op vlak van lachbuien en bij plensbuien zet-

ten we de deur en ons hart open voor wat verkoeling.  

Hier in de Valier is de taal van de wetenschappers en klimaatkenners 

louter achtergrondmuziek, we horen wel iets, maar weten niet precies 

wat. We hebben hier wel wat anders te doen in de Valier!  

Maar af en toe meer fietsen, een zakje minder en recycleren? Dat kan 

nog net! 

 

Monika 
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Het leven in Valier 1 

Sfeerbeelden 

Naar goede gewoonte verwent Valier 1 jullie na deze vakantieperiode 

met een boel mooie foto’s en sfeerbeelden! 
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Yousra Tarfi 
Hallo, 

Ik ben Yousra, en met mijn net 18 jaren op de teller, de nieuwe 

jongste telg van de Valier-familie. 

Mijn familie en ikzelf zijn Franstalig, maar mijn begeleiders doen 

hun best om me Nederlands te leren. 

Ik hou van bellen blazen, spelen met de blokken, kriebelen in 

mijn haar, wandelen, fietsen, op mijn grote bal zitten, muziek, 

zwemmen… en volle bussen shampoo leegspuiten (dit tot lichte 

ergernis van mijn begeleiders)  

Maar het leukste moment van de week is zeker en vast vrijdagna-

middag: het moment waarop mijn “maman” me komt halen!!  

Au revoir! 

 

Speelplaats 
De vakantie is meestal dé periode van hard werken. Maar dit jaar hadden we geluk: we hadden van het 

schooltje ernaast de sleutel van de poort gekregen zodat we tijdens de vakantieperiode daar naartoe kon-

den. We konden er luilekkeren in de loungezeteltjes, rondcruisen met onze elektrische rolwagens, rondstap-

pen zonder beperkingen, spelen met de bal, genieten van de zon… En ook hun mooi geschilderde muur le-

verde ons heel wat mooie foto’s op. 
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Zonnige zomer 

Wat anders te doen op een leuke, zonnige zomernamiddag?  

Inderdaad, een terrasje doen. 

Verjaardagen leefgroep 1  

 
Op 25 januari dit jaar werd Helga Thomas 40 jaar! Een mooi rond getal dat gevierd moest worden. En dus 

wachtten we geduldig op het mooie weer om dit te vieren met… 

een uitstap naar Bellewaerde! 

Geen attractie te groot of te wild, of Helga gaat er in. 

Ze geniet hier ten volle van, samen met mama Sonia, zus Deborah en begeleidster Charlot 

(die toch af en toe wel eens heeft gegild). 

Ze kon er ook genieten van de vele beestjes in het park. 
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Op 25 juli werd Nancy Van Tittelboom 46 jaar!  

Ze genoot van de leukste middag (een fuifnamiddag voor mensen met een beperking) op de 

Lokerse Feesten, ging eerst frietjes eten en achteraf een ijsje. Als kers op de taart was ze uitge-

nodigd om haar verjaardag mee te vieren in de Oude Brouwerij van Affligem, met Jos en zijn zussen. 

 

Want op 31 juli werd Jos 64 jaar!  

Samen met begeleidsters Melissa en Charlot, en zussen Ingrid en Nadine. Iedereen genoot er 

van een leuke, smakelijke middag met veel lekkers . 
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Het leven in Huis Eygen 

Op kamp 
We gingen op kamp en we namen mee... Marc, Henri, David en Raymond. Ze mochten 
genieten van het landelijke Brakel, allerlei uitstapjes en verwennerij.  
Bedankt aan alle begeleiders en in het bijzonder onze begeleiders Jakob, Tori, Kris en Veerle om er een mooi 
kamp van te maken!  
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Aan zee 
 

Dagje aan zee in Nieuwpoort. Ester en Svea reserveerden ook de strandstoelen. Zo konden ze met z'n allen 
met de voeten in het water. Heerlijk uitgewaaid!  
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Hittegolf 
 

Bij een hittegolf horen verkoelende voetbadjes, aperitieven en veel rust. Voor Henri is het voor een spelletje 
tafelvoetbal nooit te warm. En moeder Martine zal ondertussen wel voor het eten zorgen. 
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Overlijden Patrick 
 
Patrick maakte sinds kort deel uit van Huis Eygen, maar kwam te overlijden eind Juli. Patrick was 
een overduidelijke dierenvriend en een stille genieter. 

Rust zacht, Patrick. 
We wensen familie en vrienden veel sterkte toe!  
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Lokerse feesten 
 
Een dik feestje op de Lokerse feesten! David en Bart genoten ten volle van de muziek. 
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Uitstap Ternat 
 
Kris was vroeger buschauffeur bij de Lijn en vandaar kwam het idee om 
met de lijnbus naar Ternat te trekken om een ijsje te eten.  
Surprise surprise waren ze daar aan het filmen voor de soap Thuis, toe-
vallig ook Kris zijn favoriete tv programma. Het kon dan ook niet ont-
breken om met Louie (Mathias Vergels) en Bob (Christophe Haddad) 
op de foto te staan. 
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Picknick 
 
Zalige relax picknick ten huize of beter ten tuine Evelien ergo.  En nog een goede siësta dabeij ook. 
Bedankt Evelien voor de gastvrijheid!  
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Ontspannen in het zwembad van Axolotl 
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Fietsplezier in de valier! 

 

Door de koekjesverkoop die Lenn zijn papa en Sa-

rah in samenwerking met De Valier en Jules De-

stroopere organiseerde en door een schenking van 

Gunther zijn familie heeft  Valier 2 nieuwe elektri-

sche fietsen kunnen aankopen. Wat een meerwaar-

de voor onze mensen en voor de begeleiding!  

Bedankt aan iedereen die dit mogelijk maakte! 

Nieuwe fietsen, betekend ook nieuwe helmen. Want veiligheid boven alles!  

Peter en Gert-Jan gingen helmen passen en uittesten. 

De fietsen worden vaak gebruikt door iedereen. Voor zowel een gewone fietstocht, als een uitstapje naar Lie-

dekerke bos of naar de boerderij, om boodschappen te doen of een bezoekje aan de bibliotheek of om eens 

op café te gaan… 
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Het leven in Valier 2 
 
De Rozentuin 
 
Rustige activiteiten daar houden Magda, Guy, Michel en Peter van.  Geurige rozen van over heel de wereld in 
een prachtig park.  ’s Middags genieten van een lekker bord vol-au-vent met frietjes.   
Het was een fantastisch mooie dag.   
Voor Peter was het zijn laatste uitstap.  Hij genoot enorm ook omdat zijn moeke erbij was.  Peter kon zo ge-
nieten van kleine dingen.  Mooie kleren, lekker eten, lieve mensen, humor, gekke liedjes, de begeleiding een 
beetje plagen, en af en toe eens weggaan…  
Dank je wel Peter,  we zullen je missen. 

Uitstapje Dender 
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Genieten 

Uitstap naar de aaiweide aan de donk 

in Berlare 

 

Letterlijk tussen de diertjes wandelen en de diertjes wrijven. Dat was leuk!  
Achteraf een lekkere pannenkoek of créme!  
Genieten van de kleine dingen.  
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Uit de babbeltjes met onze bewoners kwam eens de vraag of we eens mosselen met friet zelf konden klaar-
maken. Zij vragen, wij maken het samen! Aardappelen schillen, selder snijden, frietjes snijden, mosselen kui-
sen… En achteraf lekker smullen natuurlijk! Amai… dat smaakte!  

Mosselen met friet op de boerderij 
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Begin juli zijn we met 2 verschillende groepen naar De Vedderboom geweest.  
We genoten van een huifkarrentocht langsheen mooie landelijke wegen en achteraf natuurlijk van een 
drankje met een koekje in hun landbouwmuseum in het aangename gezelschap van Leona en Ben en onze 
vrijwilligsters Muriel en Frida. 

De Vedderboom te Opwijk 
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Special olympics 2019  

 

Op dinsdag 28 mei vertrokken we met onze atleten richting Uitbergen om ons te installeren in ons vakantie-

verblijf. We richtten de kamers in en gingen daarna op restaurant.  

 

Woensdag was nog een “genieterkes”-dag. Stilte voor de storm, want ‘s avonds moesten we immers paraat 

zijn voor een overweldigende openingsceremonie op de grote markt in Sint-Niklaas die tot in de late uurtjes 

duurde. In het publiek zaten enkele bekende gezichten van in en rond de Valier.  
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De volgende dagen moesten we onze beste prestaties bovenhalen. We hadden het geluk dit jaar dat we een 

persoonlijke clubfotograaf hadden. Daarom hebben we prachtige foto’s van deze editie.  

Bedankt aan Michaël De Braekeleer!! Zo kunnen we de mooie, ontroerende en intense momenten nog 

eens herbeleven.  

Dit jaar hebben we ook afscheid moeten nemen van 2 trouwe atleten. Heinke was zelfs nog ingeschreven 

voor deze spelen. Zijn rugnummers hebben we tijdens de spelen meegedragen. Ook Pol Feron hebben we 

gemist met zijn enthousiasme en zijn liedjes. Zij bezorgden ons de voorbije spelen heel vaak een lach en een 

traan. Dankjewel! 
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Mieke en Michel fietsten 500 meter. Mieke behaalde een zilveren medaille en Michel werd 5e. Ze genoten 

beiden van de proef die ze moesten afleggen en van de supporters.  
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Omar en Martine zijn fervente bowlers. Wekelijks trainen doen ze dan ook enorm graag. En dat trainen heeft 

geloond. Martine werd 5e en Omar 6e. 

Onze lopers Stéphan en Jan mochten weer 1500 meter lopen op de warmste dag van de specials, maar daar 
heeft hun prestatie niet onder geleden. Zoals jullie op de foto’s kunnen zien worden ze vergezeld door Karin 
en Karina. (Bedankt trouwens!)  In de termen van de special olympics zijn zij unified partners. Dit wil zeggen 
dat ze meelopen met onze atleten om hen tussendoor aan te moedigen.  
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Onze vrijwilliger Karel is de persoonlijke trainer van Michel in het tafeltennis.  

Naar aanleiding van de spelen komt hij wekelijks trainen in de Valier. Niet alleen Michel kijkt daar naar uit, 

die trainingsessies zijn ook leuke momenten voor onze trouwe toeschouwers Anneke, Geert en Steffie,…  

Michel behaalde een 7e plaats.  
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Op zaterdag 1 juni keerden we dan terug naar de Valier met al onze medailles op zak! 

 

Nog een speciale dankjewel aan de vele supporters die dit jaar kwamen kijken! Dat was superleuk voor zowel 

onze atleten als de begeleiding! 

 

Ook nog een grote DANKUWEL aan Karel en Sylvette die ons hebben vergezeld tijdens de spelen in ons va-

kantiehuis en ons dagelijks voorzien hebben van lekker eten en goeie compagnie! 

Het specialteam 

Kaat, Elke, Tamara en Dorien 

Nieuws uit Valier 3 
 

Parkconcerten in Aalst    
 
De bewoners van Valier 3 hebben het geluk gehad om samen 
met Karla een mooie zomeravond te beleven op de parkcon-
certen in Aalst. Ze hebben er gefeest op de muziek van Guy 
Swinnen en Barbara Dex.  
Een cola of een pintje mocht natuurlijk niet ontbreken.   

 

Kris  
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Babynieuws  
 
Op 11 juli 2019 is Sander, hoofdbe-
geleider van Valier 3 trotse papa ge-
worden van een tweede dochter  

BENEDIKTE.  
We wensen het hele gezin een dikke 
proficiat!   

Kris  

Picknick  
 
Dankzij het mooie zomerweer hebben we er bij Valier 3 van geprofiteerd om ons 4-uurtje te gaan benutten  
in het parkje hier wat verderop. Genieten maar!   

Kris  
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Verrassing!    
 
Wat een leuke verrassing!  
Begeleidster Amandine kwam met haar hondje Naya op bezoek in Valier 3. Er was niet veel nodig om een 
glimlach op onze bewoners hun gezicht te laten verschijnen. Een aaike, koekjes geven en spelen met Naya 
hoorde er allemaal bij.   

Kris   

Nieuws uit Valier 4 
 
Barbecue! 
 
Een barbecue, dat zeggen we al zo lang! Uiteindelijk Hadden we toch ons gerief gehaald en zijn we eerst be-
gonnen met een aperitiefje op het terras om daarna heerlijk te smullen van lekker vlees en bijhorende sla-
tjes! Het was genieten geblazen!!!  
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Plopsaland 
 
Lenn en Céderic zijn 2 grote studio 100 fans! Dan kon een bezoek aan Plopsaland toch niet uitblijven!  



46 

Picknick in Valier 4 
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Naar zee! 
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