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Voorwoord
Maart….Een maand vol lentekriebels!
De natuur komt tot leven en ‘s morgens maken de vogeltjes je wakker met hun druk
bediscuteer over hoe de kinderkamer er nu uit moet zien. Alleen op het moment
dat ik dit neerpen is het de koudste dag en nacht van de winter. De zon doet haar
best hoor, maar eens buiten kan je ervaren hoe een ijsje zich moet voelen terwijl hij
wacht om verorberd te worden op een zwoele zomeravond.
Ik merk het nog….Mensen bereiden zich mentaal voor op die warme zonnestralen
terwijl koning winter nog genadeloos toeslaat! Vakanties worden gepland, er wordt
op het uurrooster gekeken op welke dag we naar het tuincentrum kunnen. Er wordt
nagedacht over leuke uitstapjes enz……Misschien, heel misschien kon je al genieten
van een voorzichtige lente wanneer je dit krantje leest?
Maar indien maart zijn staart roert, verwarm jullie dan vooral maar aan elkaar en
aan de hartverwarmende foto’s en teksten in dit valierkrantje……
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Winterpret
Tijdens de winter gaan we al eens graag gaan schaatsen. Deze keer gingen we tijdens de krokusvakantie
want onze bewoners houden wel van de interactie met kinderen.
Goed ingeduffeld en in een rolstoel staat de hele groep klaar: Omar, Gertjan, Mieke, Daniel, Michel, Trees,
Gunther, Guy B, Tommy, Helga , Jos en André! De kinderen en oma's van Dorien & Kristin hebben hun
schaatsen al aangetrokken. Ze warmen hun spieren al goed op want ze gaan ons helpen om onze bewoners
te duwen. Michel moet wat helpen want sommige kinderen hebben het aardig onderschat zo'n rolstoel duwen. Sommige kinderen zijn wat slimmer en gaan bij de bewoners op schoot, van dat duwtaakje zijn ze even
verlost. Samen met Tanja (van de crea), Femke (stagiaire v4), Jassin, Jari, Dorien (v2) en Kristin wordt het allemaal in goede banen geleid en zo glijden we over het ijs.
Na al dat harde werk gaan de bewoners en de kinderen boven een chocomelk drinken om lekker op te warmen.
En zo hadden onze bewoners een leuke namiddag tijdens de vakantie.
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Winterwandeling
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Nieuws uit Valier 4
Koken op zolder Valier 4
Wat doen we als het buiten steenkoud is of het pijpenstelen regent? Koken natuurlijk.
Lekker warm binnen en nog lekker ook. Onze bewoners hebben veel ideeën en plannen over wat we allemaal kunnen maken: “Pannenkoeken, taart, chocomousse, frietjes of nog beter ….spaghetti!”. Comfortfood
tijdens deze koude dagen, we kunnen onze agenda er goed mee vullen! De zolder is een leuke plek waar we
vergezeld met wat muziek vrolijk bakken, roeren, schillen en op het knopje van de blender duwen.
Om toch ook wat vitaminen binnen te hebben begonnen we met een gezonde smoothie. De bewoners vonden de groene smoothie eerst wat raar maar gelukkig maakte de banaan het erg zoet. De mango-banaan
deed ons even denken aan exotischere oorden.
Rond de tijd van Sinterklaas hebben we zelf peperkoek gemaakt. Geen betere geur om de Sintsfeer te komen als die van kaneel die heel de zolder vulde. Bovendien was het nog lekker op de boterham. Met Lichtmis
hebben we naar goede traditie pannenkoeken gemaakt, alles ruikt zo lekker dan. Met de restjes die daarvan
over waren, hebben we roerei gemaakt. Simpel en het kan toch erg smaken. We wassen nadien alles proper
af en dan komt het beste stuk van de activiteit: het opeten!
Gelukkig hebben we ondertussen al inspiratie opgedaan in de kookboeken van de bib van Liedekerke zodat
we ons tijdens de laatste weken van de winter zeker niet hoeven te vervelen.
Groetjes uw chef koks van Valier 4: Cé, Evelien, Tommy, Omar en Michel
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Nieuws uit valier 2
Verjaardagsfeestje Gunther
Voor Gunther zijn verjaardag gingen we op
restaurant en speelden we daarna een spelletje bowling. Gunther vond het heel leuk!
Ondertussen maakte hij grapjes tegen Warre
en Diewke hoe slecht Dorien wel aan het spelen was. We genoten allemaal van het leuke
uitstapje!
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Ook Peter was jarig!
46 lentes!
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Greet werd 60 jaar
en dit werd uitgebreid gevierd in feestzaal ’t Berkenhof!
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Gezellige avond in leefgroep 3

Op kamp!
Enkele sfeerbeelden….
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Autosalon!

Sfeerbeelden kerstviering
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Nieuws uit Valier 1
Welkom Lieven!
Met het vertrek van Bart mochten wij dan ook een nieuwe bewoner welkom heten!
Hallo,
Ik heet Lieven en mag mezelf de nieuwe bewoner van
leefgroep 2 noemen. Ik ben 50 jaar en bruis van de
energie! Ik ben een bezige bij die allerhande activiteiten graag doet : dansen, muziek spelen, gaan knutselen in het atelier, noem maar op! Ik ben ook een grote hulp in het huishouden: samen met de begeleiders
ruim ik graag de tafels op en help ik om alles in de
vaatwasser te plaatsen. In mijn vrije tijd speel ik heel
graag kaartspelletjes. Ik hou de scores goed bij en win
dan ook altijd! ;) In het weekend ga ik naar huis om
bij mijn mama te gaan slapen. Ik ben zelf niet zo’n
grote prater maar begrijp wel heel veel en sta altijd
klaar voor een grapje.

Wat we van de bewoners in Valier 1 alvast kunnen zeggen:
harde werkers, creatievellingen en echte levensgenieters!
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Afscheid van Bart
5 januari… lang een ver-van-ons-bedshow geweest… maar het moest gebeuren: de dag dat we afscheid zouden nemen van het fenomeen Bart Stevens, die bijna 9 jaar in De Valier gewoond heeft.
Begeleiding, bewoners, personeel… iedereen was er om afscheid te nemen. De ene met een mannelijk
“vuistje”, de ander met een stevige knuffel of kus.. met een lach en een traan…
1 ding staat vast: We gaan Bart en zijn getetter heel hard missen, maar we gunnen het hem van harte om
dichter bij zijn papa en broer te wonen.
Tot in den draai!
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Afscheidswoordje van Bart
Beste vrienden
Op 8 januari verhuis ik naar Zevenbergen in Ranst, dit wordt mijn nieuwe thuis.
Mijn laatste dag in de Valier Huis 1, was voor mij een zware dag.
Ik wist niet dat ik zo populair was, iedereen kwam op bezoek gaven mij een dikke knuffel en spraken
mooie woordjes. Het was ontroerend, maar het gaf mij ook een super gevoel, waarvoor dank.
Eerst en vooral wil ik “mijn personeel” bedanken voor de goede zorgen en de warme knuffels die ik mocht
ontvangen.
Laat mij ook toe de directie, de sociale dienst, de dokter, de kine, de verpleging en al de therapeuten te bedanken.
Vanaf nu ga ik dichterbij mijn broer en pa wonen.
Het was leuk wonen in De Valier, ik zal jullie missen.
Bart Stevens
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Valier 1 viert feest
Jullie hebben het misschien wel ergens horen waaien: De Valier, en bijgevolg ook Valier 1, mocht in 2017 40
kaarsjes uitblazen.
Op 7 december hadden we een dagje gepland om onze bewoners hiervoor eens extra in de watten te leggen:
de dag zouden we starten met een mooi gedekte tafel en heerlijke koffiekoeken en chocomelk!! Voor het
middagmaal was er een kleine receptie met wat hapjes. Maar na de middag volgde het hoogtepunt: zorgboerderij Huppeldepup kwam met een boerderij op wielen naar Valier 1. Het Boemelcafé werd op korte tijd
omgetoverd tot een miniboerderij met konijnen, een grote haan en een hond. Met z’n allen namen we de
dieren vast om te knuffelen, gaven we ze eten of gingen met de hond eens wandelen.
Sommige bewoners verkozen de rust boven de drukte en konden op een rustige plaats even knuffelen met
de konijnen.
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Sandy Praet

Enkele sfeerbeelden
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Luchtkussen
Op een vrije namiddag trokken Bradley, Marianne, Miet, Jos en Yvette naar Valier 2 om er een namiddag op
het luchtkussen door te brengen. Zij genoten van de extra aandacht en het “wiebelen” op het kussen.
Bradley nam van de gelegenheid gebruik om er een dutje te doen. Nadien was er nog tijd voor een koffie’tje.
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Sandy

Nieuwjaarsdrink bij Ira
Naar jaarlijkse gewoonte maakt Jozef voor Valier 1 een reservatie in café De Welkom bij Ira. Dit jaar ging dit
door op 24 januari. Alle bewoners en begeleiders die in Valier 1 aanwezig zijn, mogen hun werk even laten
staan voor wat het is, en “ne pot” gaan pakken op café.
Ghyslaine genoot van een frisse pint, Christiane van een porto’ken. Cafébazin Ira zorgde voor chips en cake!!
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Pensioen Marthe
14 februari.. De Dag dat we liefdevol afscheid namen van Marthe. Net geen 40 jaar heeft zij haar hart en ziel
in haar werk gestoken.
Tijdens deze afscheidsviering keerden we in gedachten ook terug in de tijd. We toonden een dia-reportage
van in de beginjaren van De Valier.
Nadien genoten we van overheerlijke wafels, live bereid door tante Mady.
Maar nu, na zoveel jaren, is het tijd om te genieten.
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Carnavalbal!!
Op donderdag 8 februari was het weer tijd voor het jaarlijks carnavalbal.
Van heinde en ver kwam iedereen naar de Warande hier in Liedekerke om te smullen van een knotsgekke
avond.
We konden er genieten van een DJ die de leukste plaatjes draaide, van heerlijke hotdogs, van een lekker
drankje EN van het optreden van Lindsay!

Ambiance verzekerd!
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Nieuws uit valier 3
Geitjes geboren op de boerderij.
Op de boerderij was er reeds een vroege babyboom.
Eén van de geitjes kreeg 3 kleintjes.
Door de koude moeten ze nog even in de stal blijven
voor de warmte. Ondertussen hebben ze het daar prima
naar hun zin.
Kris Le Compte

Josée werd 70 jaar.
Op 10 februari werd onze Josée 70 jaar.
Tijd voor een feestje dus. Het werd een echt verrassingsfeestje, tot op het einde had Josée helemaal niks
door.
Familie en vrienden werden uitgenodigd in ’ t Berkenhof voor een receptie, broodjes en dessertbordje.
Josée genoot volop van alle aandacht, het weerzien met haar familie en de cadeautjes.
Het was een geslaagd feestje!

Nog eens een dikke proficiat Josée!
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Kris Le Compte

Nieuws uit Huis Eygen
Leuk bezoek!
Hallo,
Vandaag kregen we bezoek van het peuter-eerste kleuterklasje van "de boomgaard". De kindjes en hun
juffen hadden in de klas een heel mooi werkje gemaakt met een leuke boodschap er op en wilden dit persoonlijk komen afgeven. Als extra kregen we nog een paar mooie liedjes. We vonden dit heel fijn en Dieter
gaf graag, uit naam van heel Huis Eygen een beloning aan alle kindjes.

Carnaval Aalst
Klaar voor de voil janetten-stoet te trotseren! Raymond helemaal in zijn
nopjes! Zie hem pauzeren!
Op de grote markt mee genieten van het zonnetje en heel de gekte die
gaande is!
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Het leven zoals het is…
Het leven zoals het is: Huis Eygen. De Kaartersclub, Raymond de grote hulp in huis, de koffieklets-dames en
de stille (zonne-) genieter.
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Nieuws uit het dagcentrum
Hier de foto’s en tekst voor het valierkrantje van 5 maart vanuit het dagcentrum.

Een rechtzetting uit het vorig valierkrantje. Deze jongeman met oorbellen is wel degelijk Pieter De Leeuw.
Samen met Katia ruimt hij hier de kerstversiering op in het dagcentrum.

Opperste concentratie van Veronique in de crea.

Lena geniet van een streepje winterzon.
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In het kader van de week van NAH werd een infopaneel ineen geknutseld en geschilderd in samenwerking
met het KTA. Het resultaat is nu te zien in de bib van Liedekerke.

Serge van huis Eygen ging graag in op de invitatie om mosselen te komen eten in het dagcentrum.

Onze nieuwe stagiaire Magalie startte terug een kaartersclubje op. Chris toont hoe het moet.
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Sfeerbeelden
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Nieuws van onze sponsors!
Optiek Guy Van Der Bruggen,
Oudenaardse Steenweg 834 in 9420 Burst,
voert kwaliteitsvolle service op gepaste mensenmaat zeer hoog in het vaandel.
Geen loze beloften maar aandacht voor uw wensen.
Geen blinde vlekken maar een helder antwoord op al uw vragen.
Twintig jaar ervaring, geheel ten dienste van u.
Liefde maakt blind, maar onze liefde voor het vak niet.
Omdat helderheid en scherpte u het leven met andere ogen doet bekijken.
Zaakvoerder Guy schonk met vol hart 250€,
vrij te besteden door De Valier.

Hannes Van Der Bruggen, profvoetballer
en kapitein van KVK Kortrijk en mens met een groot hart,
schonk uit bijzondere sympathie voor De Valier 250€,
vrij te besteden door De Valier.

VZW EMITHEOS uit Liedekerke is eveneens een nieuwe sponsor.
Het doel van deze vereniging is het promoten en stimuleren van zowel de geestelijke als
de lichamelijke ontwikkeling voor alle leeftijden.
Hiertoe worden onder meer activiteiten aangeboden die leiden tot spirituele groei zoals
bvb yoga, maar ook groepslessen van verschillende andere sporten.
VZW Emitheos schonk een set schilderdoeken
en 2x assortiment verf voor een totale waarde van 500€.
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De warmste week Music for Life
ten voordele van De Valier:
opbrengst 6.410€
Dankzij de volgende acties:
De warmste nacht: Heilig Harten Secundair Ninove
Het warmste kapsalon: GO! Atheneum Liedekerke
Winterconcert Voixla
Vrije Basisschool Meerbeke (5de en 6de leerjaar)
Sportievelingen lopen mee aan de Warmaton
Dank aan iedereen die een actie heeft opgezet!
Organiseer jij voor De Valier een actie tijdens
de warmste week 2018?

Lions club Ninove schenkt De Valier vzw
10.000€!
Met deze sponsering werd een
nieuw Parkerbad
aangekocht voor Valier 3.

De achtergevel van Valier 3 werd gerenoveerd. Met dank aan
D2-Architecten Pieter De leeuw en Nele Hoorens.
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