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Voorwoord

Hier zijn we weer, stilletjes maar zeker nemen we bijna afscheid
van 2019….
De avonden zijn weer een pak langer en de dubbele deuren die in
de zomer overuren draaien, blijven dikwijls door het slechte weer
werkloos. Ach, we laten het niet aan ons hart komen, het heeft
wel iets die winterperiode! Buiten een donkere, sombere periode
zijn er gigantisch veel lichtpunten hier bij ons in De Valier! De
sint maakt zijn opwachting, de kerstperiode die er weer aankomt, zijn dagen die vele bewoners koesteren! Maar niet alleen
grootse evenementen met bijhorende cadeautjes maken het leven
mooi, ook dagdagelijks maken we elkaar blij en zijn we elkaars
lichtpuntje. Gewoon met een fijne glimlach, samen koffiedrinken, een leuk uitstapje hier en daar….Daar kan de sint niet tegenop! Laat hem maar komen met dat kortstondig vleugje geluk!
Wij maken samen onze hemel hier wel op aarde, maar af en toe
een bezoekje met wat chocolade en een cadeautje dat slaan we
niet af!
Monika
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Bezoek aan de Eendekooi
Nu de Eendenkooi aan het Donkmeer vernieuwd is, kan je er van heel dichtbij, kennis maken met de dieren.
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Een uitstapje naar Puyenbroeck met bewoners van Valier 1, 2, 3 en 4!
Goed aangekomen en eerst lekker gaan eten in het restaurant ‘The New Four Seasons’. Begonnen met een
heerlijk hoofdgerecht en afgesloten met een lekkere chocomousse.
Na het eten hebben we genoten van het optreden van Willy Sommers, Wendy Van Wanten en Marc Dex. Na
een leuke/ontspannende dag zijn we teruggekeerd naar De Valier.
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Op dinsdag 24 september zijn we vertrokken met de bus naar Puyenbroeck.
Toen we aankwamen zijn we eerst naar het standbeeld van ons vake gaan kijken. We zijn vervolgens gaan
eten. Ik zat graag apart.
In de namiddag naar de zangers geweest. Salem Segers , Lindsay en Christoff. Daar heb ik een biertje gedronken. Ik heb foto’s en handtekeningen van de zangers. Die avond hebben we sandwich en drankje gedronken.

Kris

Maurice op bezoek!
Op woensdag 9 oktober kwam Maurice van F.C. De Kampioenen op bezoek!
Wie regelmatig een leefgroep binnenwandelt, weet dat de acteurs van FC De Kampioenen graag geziene
schermgoden zijn.
Daarom was het voor heel wat van onze bewoners een bijzonder grote en aangename verrassing dat Tuur De
Weert alias 'Maurice' hen vereerde met een bezoekje. Tuur was vergezeld van zijn vrouw Reinhilde (neen,
niet Pascalleke...). Zij schonken voor de rondleiding aan onze directeur Kathleen een pak 'FC De Kampioenenstrips' en enkele voetballen. Het materiaal werd intussen onder de leefgroepen verdeeld. Niets dan blije gezichten daar. Ook omdat 'Maurice' graag en gewillig op de foto ging met heel wat van onze bewoners.
Hieronder een selectie uit de ettelijke kiekjes die werden genomen. Zo te zien was het een onvergetelijke,
geestige en bijzondere ontmoeting.
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Kris Le Compte Valier3

Trainen voor de Special Olympics
Zoals jullie al weten nemen Martine en Omar deel aan de specials.
Om die geweldige prestaties daar neer te zetten, gaan we regelmatig trainen.
Deze keer gingen Michel, Jan en Jozef mee om hen te vergezellen. Opperste
concentratie tijdens het spelen om daarna af te sluiten met een welverdiend
drankje!
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Pannenkoeken bakken

Nieuws uit Valier 2
Herfstbeleving
Wat is er mooier dan op een mooie zonnige herfstdag buiten te vertoeven!
Dinsdag 5 november zijn Jelle, Guy Goffart, Sonja F
(leefgroep 3) en Hilde Vercammen gaan wandelen in
het park tussen de mooie en vallende bladeren. De
mooie natuur gaan bewonderen en wat frisse lucht
opsnuiven.
Dat was genieten.
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Advocaat maken!
Kookactiviteit met Trees en Ilse. Samen lekkere advocaat maken voor het eetfestijn. Dit deden ze met veel
plezier. Trees was de perfecte hulpkok.

Fabienne
Mag ik me even voorstellen. Ik ben Fabiënne Beyens en ik ben
56 jaar. Ik heb altijd bij mijn mama gewoond maar sinds kort
woon ik in De Valier. Ik ben vanaf nu lid van Valier 2 – leefgroep 4 . Dit is voor mij dus iets heel nieuw. Ik hou van rustige
en ontspannende activiteiten, ik lig bijvoorbeeld graag op het
luchtkussen en ik hou van massages. Ook luister ik graag naar
muziek. Het is nog wat wennen maar ik ben hier al graag.
Groetjes Fabiënne.

Jelle
Hallo,
Ik ben Jelle, een jonge man van bijna 40 jaar. Sinds 16 september woon ik in leefgroep 3. Daarvoor heb ik enkele jaren
in “De Klim” gewoond en daarvoor in OZC Sint-Vincentius in
Viane. Ik ga graag wandelen, snoezelen, zwemmen, een ritje
maken met de bus. Ik eet graag en veel (al zou je dat niet
zeggen als je mijn lijn ziet) .In de leefgroep vind je mij in mijn
rolstoel of in het park dat speciaal voor mij gemaakt is. Hierin
kan ik mij vrijer bewegen en dat vind ik fijn.
Misschien tot binnenkort,
Jelle
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Op het luchtkussen!
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Nieuws uit Valier 1
Valier 1 naar het eetfestijn!
Met de bewoners lekker gaan smullen op het jaarlijks eetfestijn! Tijd voor een aperitiefje, voorgerecht,
hoofdgerecht en natuurlijk ook nog een lekker dessertje!
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De Warmste Confituur!
In Valier 1 hebben we heel wat professionele confituurmakers in huis! U vraagt,
wij draaien : confituur van pruimen, kweeperen, frambozen, aardbeien,…
We kunnen er wat van!
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Huifkarrentocht
Naar jaarlijkse gewoonte ging leefgroep 1 in september op huifkarrentocht. Genieten van het mooie uitzicht
en de vele paarden. Uiteraard gevolgd door een pannenkoek of ijsje.

18

19

Beautysalon met Ona
In november is Ona een eerste keer in Valier 1 vrijwilligerswerk komen doen. Ze nam ruim de tijd om onze
nagels te lakken, onze handen te masseren en een babbeltje te slaan. Wij hebben zichtbaar genoten.
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Familieavond
Eind september hebben we alle familieleden van onze bewoners uitgenodigd voor een gezellige avond. Na
een korte receptie verrasten we de vele aanwezigen (dank u wel om zo voltallig aanwezig te zijn!) met een
korte powerpoint. Hierin omschreven we een bewoner of begeleider aan de hand van een rijmpje. De genodigden mochten dan raden over wie het ging.
Nadien vulden we onze magen met kaas en wijn.
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Nieuws uit het dagcentrum
Paul vertelt
Paul maakte reeds een paar mooie reizen met een binnenschip op de Weser in Duitsland. Aan de hand van
een dia-reportage gaf hij Georges, Gilbert en Chris een woordje uitleg.

Atomium
We bezochten het Atomium en picknickten ’s middags in de tuinen van Laken.
Als afsluiter reden we naar Gaasbeek voor een goeie kriek en geuze. Santé!
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Het leven van alledag
Boccia is een sportievere activiteit die gesmaakt wordt door de bezoekers. Op de foto zien we Guy, Johan,
Gilbert, Mike en Dieter in actie.

Naast het sporten wordt er ook vaak en
graag geknutseld en gebloemschikt. Onze
creatieve dame Nancy maakt graag knutselwerken met honden. Lena maakt alles klaar
om mooie bloemstukjes te maken.

Huishoudelijke taken horen er ook bij, Jacqueline is hiervoor 1
van de kandidaten. Dieter en Johan bakken graag het gehakt
voor de spaghettisaus.
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Uiteraard wordt er niet alleen gesport, geknutseld en gewerkt, ook gewoon genieten hoort er bij.

Bekend volk
Op een mooie nazomerdag gingen we naar
de markt in Dendermonde. Aan een cd
kraam stond Willy Somers zijn cd te signeren. Een mooi moment om met z’n allen
eens op de foto te gaan.

Dierenvrienden van het Dagcentrum Eygen
Stijn kwam langs met z’n puppy. Bernadette knuffelde hem graag eens! Ook Dieter en Guy vinden rust als ze
dieren kunnen aaien.
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Een nakomertje: Het zomerse wandelclubje
Op een zonnige dag vertrokken Marlies, Oli, Mady en ik richting Pamel voor een natuurwandeling. We liepen
langs maïsvelden, weiden met koeien en paarden en genoten van de rust en de stilte.
Op het hoogste punt van Pamel, op een verborgen plekje, was er een picknick voorzien.
In het midden van de weide was er ook een windroos aanwezig en naamplaatjes met uitzicht over de nabijgelegen dorpen. Er stond ook een bunker uit de tweede wereldoorlog en informatieborden. Die borden wisten ons te vertellen dat er 4 bunkers stonden in Pamel, deze waren verbonden met loopgraven, er waren
daar altijd 3 soldaten aanwezig. Ik ben in de bunker dan ook eens op verkenning geweest.
Het was een fijne dag.
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Mady en Dieter

Nieuws uit Huis Eygen
Creanamiddag!
Begeleidster Tori organiseerde een crea namiddag te WZC Koning Albert te Ninove. Martine en Godelieve
wouden met veel plezier deelnemen. En deze leuke sneeuwpopjes zijn het resultaat!
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Sportdag
Gemotiveerd en onder het motto 'deelnemen is belangrijker dan winnen' trokken we met enkele van onze
bewoners naar de sportdag te Inkendaal.
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Circus!
Marc en Kris genoten van een voorstelling in het circus.
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In het kader van de ‘Week van NAH’ organiseerde Huis Eygen een spelnamiddag.
De week van Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) is een initiatief van de ‘NAH Liga vzw’ en er vinden over
heel Vlaanderen activiteiten plaats.
Wij vinden het belangrijk om hieraan deel te nemen. Zo maakten we een poster om bewoners, werknemers
en familieleden van de ander Valierhuizen te informeren over de zichtbare en onzichtbare gevolgen van een
niet aangeboren hersenletsel. We merken op dat er vaak nog veel onwetendheid is over de gevolgen van een
hersenletsel.
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Nieuws uit Valier 4
Naar de bib!
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Sfeerbeelden
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De Warmste Week

Music For Life

Woensdag 18 tot en met dinsdag 24 december 2019

Net als vorig jaar namen actrice en meter van De Valier Tania Van der Sanden en acteur en Liedekerkenaar
Mats Vandroogenbroeck een nieuw promofilmpje op in het kader van De Warmste Week.
Daarin riepen zij opnieuw op om een actie op te zetten ten voordele van De Valier. Het werd ook een oproep
in de zoektocht naar nieuwe vrijwilligers. De Valier zoekt nog steeds volop mensen die af en toe het werk
van de begeleiders kunnen verlichten. Vele handen maken licht werk...Dus hebt u een vrij halfuurtje en
zoekt u een mogelijkheid om als vrijwilliger aan de slag te gaan: aarzel niet en contacteer De Valier.

Bekijk alle vrijwilligersprojecten De Valier op “dewarmsteweek.be
En het filmpje: u kan het nog steeds bekijken op onze website. En als je het graag 'deelt en 'liket': gewoon
doen!
In het volgend Valierkrantje geven we een overzicht van alle acties!
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Nieuws van onze sponsors
Dankzij de tussenkomst van Jeroen Bronselaer, marketingdirecteur bij Telenet, leverde de firma PUC 7 laptops aan De Valier. De laptops worden
gebruikt in de leefgroepen. Via digitalisering wordt er ingezet op ontwikkeling en communicatie van onze bewoners. Beeld en geluid in de vorm
van filmpjes, muziek, spelletjes,...worden als zintuiglijke prikkels gebruikt
als basale stimulans. Dank u wel, Jeroen!

Guy Valckenier, CEO van Groep Valckenier, deed weerom een stevige
duit in het zakje van De Valier. Hij schonk 2500€. Groep Valckenier, verdeler van Renault en Dacia, heeft vestigingen in Aalst, Londerzeel, Asse,
Zaventem, Ninove en sinds kort ook in Zottegem. Het geld wordt gebruikt
voor de aankoop van een driezit en een relax voor leefgroep 1!
Hartelijke dank.

Sinterklaas op bezoek!
De sint is in het land en bracht heel wat lekkers mee. Sponsor Delhaize zorgde
voor al dat lekkers.
Delhaize Zellik sponsorde mandarijntjes en chocolade, met grote dank aan
Danny!
Stijn Van der Weeën, zaakvoerder van Proxy Delhaize in de A. De Cockstraat
13 in Denderleeuw, is een man van zijn woord. Een paar jaar geleden beloofde
hij én met Sinterklaas én met Pasen de bewoners van De Valier steeds van chocolade te voorzien. Ook dit jaar mocht de sint op een tussenkomst van Stijn
rekenen. Dank u eens te meer, Stijn!
Sinterklaas had veel werk met uitdelen!

Nieuwe bus voor De Valier vzw, twintig jaar oude bus wordt vervangen door nieuwe bus
Een rijdend geschenk van Midlive en Lions Club Ninove
Om het vervoer te kunnen verzekeren van en naar het Dagcentrum en omdat vele personen rolstoelgebonden gebruikers zijn, is
een rolstoeltoegankelijke bus echt noodzakelijk. Deze bus heeft
een rolwagenlift en de rolwagen kan geheel verkeersveilig vastgemaakt worden. De totale kostprijs van deze aangepaste bus bedraagt 45.000€. Zonder sponsors was deze aankoop voor De Valier vzw gewoonweg niet mogelijk!

Dankzij de steun, bijna 16.000€ geschonken door Covergroep Midlive, Lions Club Ninove die 15.000€ schenkt en de 7.500€ opbrengst Warmathon 2018 Sint-Jozef School Ternat , kon De Valier
vzw de aankoop realiseren!
Dankbaar voor deze fantastische sponsoring!
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