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Voorwoord 

De zomer loopt stilaan op zijn einde.  

Voor sommigen veel te fris, voor an-

deren perfect op tempra-

tuur….Sommigen gingen de administratieve uitdaging aan en 

gingen vol goede moed naar het verre buitenland en anderen lie-

ten het invullen van een plf document aan zich voorbij gaan en 

bleven in ons exotisch binnenland.  

Het leven tussen 1 en 2 spuitjes maakte een groot verschil! Op pad 

gaan met 1 spuit was Mario Bross spelen met level 3. Wat U ook 

koos, ik hoop dat je ervan genoten hebt. Onze bewoners zijn “fully 

vacinated”! Al een tijdje hoor, reeds 3 krantjes terug…of er een 

derde prik komt? De kans zit er dik in! Hopelijk kunnen we corona 

daarna terug herinneren als een exotisch biertje in plaats van een 

venijnig beestje dat ons het leven zuur maakt.  

We gaan er toch dikwijls naar teruggrijpen hoor, het leven voor, 

tijdens en na corona. Vele bewoners zijn de periode voor reeds ont-

groeid. De periode tijdens vormde de blauwdruk voor het leven er-

na. Het klinkt nostalgisch, maar voor vele bewoners en toegeven 

vele begeleiders is dat geen slechte evolutie. Een beetje meer mag, 

maar van hier naar daar springen om de dagen te vullen hoeft 

niet meer…Een beetje trager kan ook zinvol zijn, een beetje minder 

zorgt voor een voller leven, voor U en mij en zeker voor onze bewo-

ners…  

De zomer loopt op zijn einde, maar de herfst brengt ons een fris en 

vreugdevol nieuw begin…. 

Veel leesplezier 

Monika 



3 

Rode duivels binnen Valier 3 
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Het leven in Huis Eygen 

Op uitstap! 

Olé we mogen weer op uitstap, dat lieten we ons geen 2 keer zeggen. 

We gingen een ritje maken met de paardenkoets, picknicken, gaan 

eten en drinken, ... 

Op naar het nieuwe normaal!  
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Coctails! 

Ondanks het mindere weer in de maand juli konden we de zomer toch wat binnen halen met onze zomerse 

cocktailbar. We maakten Virgin Mojito's met en zonder aardbeien.  

Nog een hapje erbij en onze voormiddag kon niet meer stuk.  
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Belevingskoffer 

Wanneer de belevingskoffer in Huis Eygen is proberen we deze zoveel mogelijk te benutten. Herman vond 

het thema wiskunde wel leuk en uitdagend, voor Marc waren de sprekende gezichtjes dan weer interessant. 

Serge, Dieter, Kris en Raymond spelen nu nog liever bingo dankzij de belevingskoffer/tafel. 
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Dirk 

Februari 2020 wij vol spanning uitkijkend naar de nieuwe bewoner 
die in HE zou komen wonen en jij vol spanning van wat deze nieuwe 
stap in je leven zou brengen. 

Doch was het geen eenvoudige start voor jou, slechts een paar we-
ken nadat je bij ons kwam, diende je opgenomen te worden in het 
ziekenhuis. Dit op zich is steeds een ingrijpend gebeuren maar dat dit 
ook gebeurde in de volle eerste coronaperiode maakte het des te 
zwaar. Niemand van je familie of van ons, kon je terzijde staan en je 
duidelijk maken wat er allemaal aan de hand was.  

We voelden dan ook heel sterk dat we na je terugkomst uit het zie-
kenhuis terug vertrouwen dienden op te bouwen. Door jouw open en 
heel toegankelijke persoonlijkheid, ging dit echter razend snel. 

Soms zijn er immers gewoon geen woorden nodig om elkaar te be-
grijpen. Je kon niet alles vertellen met woorden maar op jouw manier 
kon je heel veel dingen duidelijk maken. 

Je wist wat je wou!! 

We weten heel goed dat het niet altijd gemakkelijk was voor jou en af en toe zorgde dit al eens voor frustra-
tie. Al bleef je toch vaak, bewonderenswaardig, heel rustig. Ik zie je nu gebaren maken met je handen en een 
sprekende blik die bevestigen wat ik vertel. Maar waarschijnlijk zou je nu ook bij jezelf denken dat je ons nog 
veel meer had willen vertellen met woorden. En wat hadden wij graag geweten wat er zich allemaal afspeel-
de in je gedachten. 

Typerend aan jou was het warme schouderklopje bij Marc en David, de interactie tussen jou en Martine, ge-
nieten van het zonnetje als een echte zonneklopper (met de nodige discussies over het al dan niet gebruiken 
van de voorhanden zijnde zonnecrème), rustig in je zetel TV kijken en met iedereen die wou en jij graag had 
een dansje doen. 

Moesten we jou moeten beschrijven in één woord dan zou het wel ‘goedlachs’ zijn. Humor was voor jou zo 
belangrijk. We kennen weinig momenten dat je niet aan het lachen was of met je ogen zat te draaien naar al 
dat zot en jong geweld in Huis Eygen. 

Tot je ziek werd. Je ging de strijd aan. Voor de tweede keer, zoals je ons vaak duidelijk maakte. Het was dui-
delijk dat je het er heel moeilijk mee had, ook al hield je je heel sterk. Met z’n allen hebben we je moed inge-
praat.  

Na je operatie kwam je even later terug naar Huis Eygen. Jij maar ook wij, waren enorm blij dat je terug was. 
Voor even leek je je oprechte lach kwijt te zijn maar stilletjes aan kregen, we die lach opnieuw te zien. 

Evident was het niet maar je was aan het herstellen en maakte langzaam vorderingen. 

En toch…zo plots…plots was je er niet meer. Plots konden we niet meer op je deur komen kloppen. 

Ondanks de korte periode die je bij ons was, heb je op heel veel mensen een diepe indruk achtergelaten. 
Heidi zei na je overlijden, het was een man waar we een voorbeeld kunnen aan nemen. Ondanks je tegensla-
gen bleef je positief in het leven staan. 

Dirk, je was een man met nog heel wat in je mars. We hadden samen nog zo veel plannen, plannen die door 
corona jammer genoeg on hold werden gezet, maar waar we samen onze schouders nog wilden onder 
zetten. Gaan vissen, de aankoop van je fiets, het opzoeken van nieuwe wandelroutes, je weg naar meer be-
wegingsvrijheid,…het heeft spijtig genoeg niet mogen zijn. 

Dirk, het was een voorrecht om iemand zoals jij te leren kennen, bedankt!  

Rust nu maar zacht lieve Dirkie.  



9 

Het leven in Valier 2 

Wat te doen bij regenweer? We maken onze eigen pizzeria. De groentjes worden ijverig gesneden, de pizza 
wordt belegd naar keuze. En Steffie heeft de gebakken pizza's goedgekeurd.  

Smullen maar!  
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Naar jaarlijkse traditie gaan we naar de boerderij om ons feestmaal te bereiden. Aardappelen schillen, de 
frietjes snijden, mosselen kuisen... met dank aan Karel en Sylvette voor de extra hulp... Amai... Dat was lek-
ker... zo lekker, dat er geen tijd was voor een fotootje van ons klaargemaakte gerechtje.  
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Op een zonnige dag gingen we naar de aaidierweide in Berlare. We maakten eerst een mooie wandeling tus-
sen de dieren, de dieren lagen letterlijk op ons pad.  
Achteraf genoten we in het zonnetje met een picknick samen met vrijwilligster Frida.  
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Het leven in Valier 1 

EK-gekte 

Als de Belgen spelen, laten we het beest in ons los! Groot scherm, drank en hapjes! 
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Fietsen! 

Dankzij de geslaagde koekjesverkoop (die dan ook nog eens heerlijk waren!), heeft Valier 1 zich een nieuwe 

elektrische rolstoelfiets kunnen permitteren. Indien jullie twijfelen of onze bewoners (en begeleiders) dit 

leuk vinden, ziehier het bewijs: 
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Plezier met Hilde crea 

Hilde crea heeft haar naam in de loop der jaren zo gekregen, maar tegenwoordig klopt deze naam eigenlijk 

niet meer. Eigenlijk is Hilde crea een multitalent en zouden we haar Hilde muziek, Hilde wandel, Hilde sport 

en spel, Hilde vanalles….. kunnen noemen.  
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Zomers avondmaal, dankzij Paradisio Aalst 

Veel zomerse dagen hebben we nog niet gehad deze vakantie.  

Reden te meer om er dubbel en dik van te genieten als ze dan toch eens schijnt.  

Ideale moment om buiten te eten! 

En dit aan onze splinternieuwe, stevige tafel; inclusief stevige stoelen, die we cadeau kregen van Paradisio 

Aalst! 

Dikke dank je wel! 
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Zomerfeest 



18 



19 



20 



21 



22 



23 



24 

Wat leeft er in het Dagcentrum? 

Uitstap Dagcentrum ‘De gouden leeuw’ 
  
Na vele maanden uitkijken naar een uitstap was het eindelijk zover.  
Vol enthousiasme trokken we met z’n allen richting Sint-Lievens-Houtem naar ‘De gouden leeuw’ voor een 
hapje en een drankje, zoals je op de foto wel kan zien. 

Huifkarrentocht 
 
In juli was het een blij weerzien tussen het Dag-
centrum en Huis Eygen.  
Samen mochten ze op huifkarrentocht in Opwijk.  
Paarden en de buitenlucht waren de perfecte 
ingrediënten voor een prachtige dag! 
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Valier 4! 
Lekker buiten!  
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Beamer! 
 
Soms als het weer wat tegenzit of we willen iets samen doen of gewoon omdat het gezellig is….  
Wanneer de beamer wordt opgesteld is het feest!  
Zeker in tijden dat “tien om te zien” weer terug ferm in trek is!  
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Sfeerbeelden!  
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