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Voorwoord
Beste lezer,

De vertering van de winter ligt nog niet zo lang achter ons. Wie
weet kijk je nu uit het raam en zie je nog een laatste verloren
sneeuwvlokje rond dwarrelen? Je weet het nooit in ons wispelturige
Belgen - landje.

Hopen op beter weer doen we alleszins, net als hopen dat we volgend jaar rond deze tijd wel al wat zonnevitamientjes hebben kunnen opdoen. Liefst al langer dan één week…

Maar, beste lezer, it’s no use crying over spilled milk, ofte: gedane
zaken nemen geen keer! Dus kunnen we jou slechts deze goede
raad meegeven: opblinken die zonnebrilglazen en laat de warmtestraaltjes en zonnegloed eens vanbinnen uit komen of gewoon…
vanuit het Valierkrantje!

Veel lees – en kijkplezier!

Het Valierkrantje – team

2

Onze eygen sterren voor—èèn—dag
op het ijs …
Huis Eygen en het dagcentrum op de schaatsbaan !
Vrijdag 1 maart: jaarlijks schaatspartijtje van huis Eygen en dagcentrum Eygen.
We maakten om 10u30 de schaatsbaan onveilig. We amuseerden ons in onze rolstoel tussen de schaatsende kinderen. Raymond waagde zich op schaatsen.
We aten onze lunch in de cafetaria. De vol-au-vent, spaghetti en croque’s smaakten ons voortreffelijk!
Dipika hield ondertussen de thuiswacht bij Hilde, Henri en Jan en kookte voor hen heerlijke scampi’s !
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Let it snow, let it snow, let it snow
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“Waur zèn d’ajoinen?”
“Op Oilsjt carnaval zèn d’ajoinen!”
Kris, Katrien, Johan en Godelieve haalden hun gekste bekken boven en gingen een stukje van de maandagstoet bekijken.
Het was ijskoud maar we dansten ons warm en aanschouwden de prachtig verklede groepen.
En als appeltje voor de dorst kregen we van de gillis een hele boel lekkere bloedappelsienen.
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“In oïs Oïgèn zèn d’ajoinen!”
Ook binnen huis Eygen hielden we een groots carnavalsfeest mét quiz. Iedereen, bewoners en begeleiding,
verkleedde zich. We staken de ambiance er in met wat
sfeermuziek. Nadien speelden we een geweldige quiz
waarin we zowaar verborgen zangtalenten hebben
ontdekt.
Iedereen had het geweldig naar zijn zin. Na de quiz
volgden nog vele danspasjes.
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En de jarigen waren…
Dieter en Jan!

7

Omdat beelden soms meer zeggen
dan woorden…
Voorbereiding keuken

De equipe

8

Ambiance in de keet!

Een gezellige boel
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Een grote liefde – Gilbert en vrouw

Receptie
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Merry X – Mas!
Het dagcentrum viert Kerst met… de kerstman

Kerstfeest dagcentrum 18 december 2012
Samen met de familie gezellig tafelen in het zaaltje aan de kerk van Muilem!
Hieronder enkele sfeerbeelden…
Ook de Kerstman kwam plots op bezoek… 

… pakjes
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Mooie momenten van het dagcentrum
Tartaar geeft drama in Brugge
Ik ben Dieter en enthousiast toneelspeler bij het gezelschap van Tartaar. Vorige maand trokken we naar
Brugge. Vanuit Ijzeringen waar theater Tartaar gevestigd is. We gingen naar Brugge, om drama te geven
aan studenten van over heel de wereld: Denen, Spanjaarden, Hollanders en Belgen waren van de partij.
Al die talen, dat is niet gemakkelijk. Dus we spreken allemaal één taal en dat is Engels. Maar mijn Engels
is beperkt. Doch ik was reeds vorige week in Dworp om te spreken over theater Tartaar in het Engels, dus
zij kenden mij al een beetje. Na de uiteenzetting deden we enkele drama-oefeningen.
Voorbeelden van oefeningen
Oefening 1:
Levend schilderij
Eén iemand neemt een bepaalde houding aan en de andere kijkt of hij er meer waarde
aan kan toevoegen.
Nog een oefening!
Rondstappen in een ruimte en de persoon die je pad kruist, negeer je, geef je een knuffel
of je lacht eens lief.
Ik zou het toneel niet meer kunnen missen!

Dieter
12

Regina werd 55. Waar is da fiestje?!

Elfie is met bevallingsverlof, maar kan het dagcentrum niet missen. Af en toe komt ze langs met toastjes en aperitief.
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Pedro en Karen houden vol met stoppen met roken. Eveneens Johandeed mee met de rokerscampagne om te stoppen met roken. Walter
echter niet. Drie sigaretten tegelijk, het kan niet op. Foei Walter!

Lang geleden zag ik een optreden van Juul Kabas.
Content was ik toen Juul Kabas nog een optreden gaf
in het cultureel centrum van Lebbeke.
Wij, Walter, Hugo, Karen en Katia, daar naartoe.
Genieten en meezingen met zijn fijne liedjes een hele
namiddag lang.

Gilbert

Hugo had wel eens zin
om een dansje te placeren. Music Maestro!
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Lang zal ze leven in de gloria!
Ne gelukkigen, Helga!
Op 26 februari vierden we Helga haar verjaardag. Dit jaar was het extra bijzonder. Samen met Hans,
Ghyslaine, Jans en Christianne trokken we naar Helga thuis, om bij haar mama een fantastische namiddag te beleven. In het gezelschap van Helga en haar familie aten we een lekker stuk chocoladetaart.
Daarna kregen we nog chips en champagne zonder alcohol ! We speelden spelletjes en dansten op leuke
muziek. De tijd ging natuurlijk veel te snel voorbij… Voor onze bewoners is het zeker voor herhaling vatbaar!
Iedereen heeft enorm genoten!

Melissa
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“Ier zèn nog ajoinen!”
“In d’Eemskool”
Op donderdag 21 februari was het traditiegetrouw carnaval op de Heemschool. Oud-leerlingen Jan,
Helga, Katrien, Hans en Guy gingen met veel plezier. Na een lange rit, door de file, kwamen we eindelijk
aan in Nederoverheembeek. Het was een blij weerzien. De meesters en de juffen begeleidden ons naar
de kookklas, waar we lekkere soep kregen en daarna een tasje koffie. Om 13u30 begon een toffe show.
Het was de meisjes tegen de jongens. Om beurt moesten spelletjes gespeeld en raadseltjes opgelost
worden.
De jongens wonnen net van de meisjes. Maar het verlies van de meisjes werd al snel vergeten door het
vrij podium waar jongens en meisjes ongestoord samen dansten. Iedereen kijkt alweer uit naar volgend jaar!

Melissa
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“Oep ’t karnavalbal”
Donderdag 7 februari was het opnieuw zover voor onze bewoners: het jaarlijkse carnavalbal in CC De
Warande. Het thema voor dit jaar was de jungle: tijgers, leeuwen, olifanten, expeditieleden,… ze waren
er allemaal.
Als speciale gast was Danny Fabry uitgenodigd. Die kreeg zonder problemen de jungle in beweging.
Ondertussen konden we ook genieten van een hotdog en een drankje, goed om onze batterijen op te
laden en er opnieuw een lap op te geven. Maar mooie liedjes duren niet lang, het was veel te snel tijd
om richting De Valier te gaan.
We kijken alvast met volle teugen uit naar het carnavalbal van volgend jaar.
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Jeroen
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When the moon hits your eye,
like a big pizza pie…
… That’s Amore! – Het Boemelcafé valentijnt
In februari stond het boemelcafé volledig in het teken van Valentijn. We zijn dan ook begonnen met een
rood valentijnsdrankje als aperitiefje. We hebben ons eens goed laten gaan en ons super geamuseerd
op de muziek. Er waren ook lekkere hotdogs om van te smullen. En als afsluiter kreeg iedereen een halsketting in de vorm van een hartje!
Voor herhaling vatbaar dus…

Greet
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Woensdag 20/2/2013 boemelcafe
Thema valentijn
Het starte om 15u. Mensen kwamen te voet of met de bussen.
Ik, Kris was d.j. en draaide veel romantische muziek. Ze hebben goed gedanst, zelf een treintje gemaakt.
Veel plezier was er voor iedereen. Mensen vonden het ook leuk om alleen
maar toe te zien.
Rond 17u hadden we honger, dan hebben we allemaal hot dogs gegeten.
Nadien gingen we allemaal voldaan terug naar onze leefgroep.
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Vrijdag 22/2/2013 Optreden Adamo in Wieze
Dit ter gelegenheid van 50 jaar levensvreugde.
Ik ben daar ook nog geweest en heb nu oude bekenden teruggezien.
Het zingen van Adamo was zeer mooi. Hij heeft ook nieuwe liedjes. Mensen van de Lions waren ook aanwezig. Adamo is op 1 nov
1943 geboren. Op zijn 3 Jaar is hij in Belgie komen wonen. Het
was een heel mooi optreden.
Geschreven door kris le Compte
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Woensdag 12/2/2013 kermis
Woensdag 13 februari zijn we met valier 3 naar de kermis geweest in Aalst ter
gelegenheid van carnaval. Eerst mochten we iets spelen op de kermis en daarna
zijn we op de markt iets gaan drinken. Vervolgens snoven we de sfeer nog wat
op in de straten en aten we oliebollen, appelbeignets of een hot dog.
Het was een fijne namiddag.

Valier 3
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Winterpret
Warm ingeduffeld trotseerden we de sneeuw. En maakten we een heuse sneeuwman.

Geertrui en Trees

Hoe je warm te houden in koude dagen
Spiertjes los en … ambiance verzekerd!
Een reuze, gezellige avond met dans en spel.
We zaten in een kring.
Om ons spieren op te warmen, gooiden we balletjes naar elkaar.
En de moedigen onder ons toonden daarna hun danstalent onder luidapplaus.
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Geertrui en Guy

Een mini – baby – artikeltje
Een bezoekje aan Nele en Lucas
Eind januari brachten we een bezoekje aan Nele en haar zoontje Lucas. We gaven Lucas een knuffel
voor zijn middagdutje wanneer we verwend werden met lekkere pannenkoeken en koffie.

Geertrui en Guy G
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Nog sterren op het ijs!
Schaatsen met Hilde
Een schaatsbaan in je eigen gemeente. Daar moet je toch naartoe! We doen het voor
de wintersfeer, voor het motorische aspect (bewogen worden over ijs), voor de fijne
contacten op en rond de schaatsbaan (mensen die aanbieden om met bewoners te
schaatsen, kinderen die geïnteresseerd zijn, de vriendelijke en behulpzame werknemers van de schaatsbaan) en natuurlijk gewoon voor het plezier (racen met Steffi)!

Hilde
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Walkin’ in a winter – wonder – land
Sneeuwwandeling
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Winters avontuur
11/12/12: officieel nog geen winter maar toch al goed kou.
Met een stralende zon was het niettemin ideaal wandelweer.
Een onverwachte uitstap leek Freddy eerst niet te zien zitten maar toen hij hoorde dat Steven ook meeging, kwam er een glimlach op zijn gezicht.
Gert-Jan daarentegen stond meteen te springen toen bleek dat het "eindelijk" nog eens aan hem was
om met de bus weg te gaan. Speciaal voor hem reden we wat verder van huis voor de uitstap.
Het Donkmeer waar we op wandeltocht gingen, was gedeeltelijk bevroren.
Maar met Laura op kop stapten we ons algauw warm!
Bovendien hadden we een grote thermos verse soep en sandwiches mee, alsook een deken voor op de
bank.
Het was een verfrissende, deugddoende wandeling!

Hilde
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Creatiefje
Lekkere soep – een vitamientjesrijk creatiefje
Een verrassend lekkere soep maakten we vorige
week vrijdag. We kookten met een halve knolselder,
1 rode paprika, 4 prei, 3 ajuin.
Smakelijk !

Geertrui en Trees

Fruitige Milkshake
Een milkshake bomvol fruit. Dat kan ons wel bekoren. Dus steken we de handen uit de mouwen.

Greet en Guy G
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Donderdag 14/2/2013 Toneel jo
Donderdag 14/2/2013 gingen we kijken met valier 3 in Lennik naar een voorstelling van Jo zijn toneel.
Dit was een heel leuke ervaring want we werden er zelf bij betrokken. We moesten 1 voor 1 binnen gaan
en onze schoenen uit doen. We moesten op een zetel zitten en luisteren en daarna opdrachten uitvoeren
die een meisje ons uitlegde. We konden daar ook iets drinken. Dat deed deugd.

Proficiat aan Jo en zijn toneelgroep.
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Lea met pensioen !
Op 70 jarige leeftijd, stelde Lea de vraag of ze eind 2012 kon stoppen met haar werk op de boerderij.
In tijden waarin wij zelf vrezen tot na onze 65 ste verjaardag nog te zullen moeten werken, vonden wij deze vraag, zeer gegrond.

21/12/2012
Uit de tijd van toen

Het jaarlijks eindejaarsfeestje op de boerderij kreeg
plots een extra dimensie. We vierden ook Lea haar
pensioen.
Op 21 december verzamelden alle directe boerderijwerkers op de boerderij. Tafels werden herschikt
en versierd.
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Samen dronken we op de fijne samenwerking met elkaar MAAR ook op de vele jaren die Lea zich heeft
ingezet op de boerderij.

Lea heeft zowat alle soorten werk op de boerderij gedaan. Het zorgen en spelen met de poezen was
echter wel één van haar favoriete bezigheden.

En nu,

“Laat de boeren maar dorsen ! Skol “
Karin en Lea
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Op zondag 21 april 2013 wordt het muzikaal
erfgoed door Liedekerke in de kijker geplaatst.
Zo vertrekt er aan het gemeentehuis om 14u
een muzikale wandeling die rolstoel –en buggyvriendelijk is. Onderweg worden er tijdens
een viertal stops oude Vlaamse volksliederen
gezongen begeleid door een deel van het
Huisorkest.
Om 15u geeft het Huisorkest De Valier een
concert in de achtertuin van de Valier
(Verlorenkoststraat 103). U kan tijdens het
concert genieten van een gratis borrelhapje en
drankje.
We zoeken mensen die een rolstoel willen duwen tijdens de wandeling. Graag hadden we
zicht gehad op het aantal deelnemers. Wie wil
deelnemen geeft voor 14 april graag een seintje op het nummer 053/67.25.24 of via mail:
huisorkest103@hotmail.com.

DE VALIER
QUIZAVOND
vrijdag
21 juni 2013
Inkom 19u00- Start 19u30
Inschrijving gebeurt via overschrijving van €15
per team van 4 personen op het rekeningnummer
van De Valier: BE50 7755 9166 0918
Gelieve als mededeling te vermelden
“Quizavond + naam van het team”
Inschrijven kan tot 14 juni a.s.

PPK
Molenstraat 26
ROOSDAAL-PAMEL
33

Werkten mee aan dit nummer :
Huis Eygen, Dagcentrum, Dieter Vanden Broeck, Gilbert De Neef, Melissa Christien, Jeroen De Veirman,
Greet De Geyseleer, Chris Le Compte, Jo Van Den Borre, Geertrui Loman, Trees Van Snick, Valier 3, Guy
Bellemans, Guy Goffart, Hilde Vercammen, Lea Siccard, Karin Merens, Evy De Lange, Veerle Van Lijsebeth

