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Voorwoord
Komt er ooit een eind aan deze situatie of wordt het onze nieuwe realiteit?
Geen mens die het weet of kan voorspellen. Ondertussen leven we in De Valier op het ritme
van overlegcomités. Quarantaine hoort bij de basisvocabulaire, spontaniteit wordt stilaan
vervangen door procedures. Mensen worden moe, collega’s vallen tijdelijk uit of zijn mentaal vermoeid…. Een verstaander heeft maar een half woord nodig, we zitten volop in de
storm van de vierde golf. Geen golfje maar eentje die je omverblaast en je pakt op de meest
onverwachte momenten! De natuur op zijn best! Moeder aarde laat nog maar eens weten dat
met haar niet te sollen valt en dat we best wat meer nederigheid mogen tonen. Op onze
knieën krijgt ze ons wel, maar dat we terug recht veren dat is een feit!
Geen virus zal ons tegenhouden om ook elkaar graag te zien met mondmasker en liters
alcoholgel! En laat dat nu net de kracht zijn van onze lieve bewoners: hoe heftiger de buitenwereld, hoe veerkrachtiger zij zijn. Hun leven voor en na corona is er één met een
gigaverschil en geruisloos pasten zij zich aan aan dit nieuwe normaal. Heb je het wat moeilijk na de zoveelste verstrengingen, tijdens je shift vergeet je dit alles omdat zij je ertoe
dwingen. Je kan niet anders dan lachen met hun fratsen en hun flauwe moppen… Dat was
even een hersenspinsel, maar nu moeten we verder doen. Tekort aan mankracht, weet u wel?
Quarantaine, procedures, griepjes en o ja, bijna vergeten….corona!

2

Lieve Brenda Moonens
21.07.71-21.10.21
Nooit hadden we kunnen denken dat, anderhalf
jaar na het afscheid van Katia, we ook woorden van
afscheid tot jou zouden moeten richten.
Gemis en verdriet, zijn de gevoelens die bij alle collega’s en bezoekers van het Dagcentrum aanwezig
zijn.
Jij ademde het Dagcentrum, jij was het Dagcentrum!
Hoe in godsnaam gaan we verder zonder jou?
Gedachten vol ongeloof, want komt die volgende
keer er echt nooit meer? Tranen vol pijn van loslaten en het vreemde gevoel minder compleet te zijn!
Toch is er ook een glimlach van dankbaarheid, voor
elke mooie herinnering aan samen doorgebrachte tijd.
Brenda, onze weg samen in De Valier, gaat al ettelijke jaren terug. Je startte ooit in Huis Eygen als huismoeder waar je onmiddellijk een hart had voor onze bewoners en je betrokkenheid uitermate groot was.
Tim, jouw maatje in die tijd, was dan ook enorm misnoegd toen ik je niet als begeleidster aan de slag liet
gaan in Huis Eygen. Ik was immers toch diegene die verder kon kijken dan torenhoge diploma’s?
En gelijk had hij, jij had geen hoogdravende theorieën nodig om een fantastische begeleidster te zijn die
steeds vanuit een aangeboren buikgevoel, het beste voor ogen had voor onze bewoners en bezoekers.
Kortom jij was een begeleidster pur sang! Een begeleidster in hart en nieren!
Ik ben dan ook nog altijd enorm blij met de keuze die ik maakte, jou in te zetten in het Dagcentrum. Vanaf
dag één was jij een onmisbare schakel in het Dagcentrum. Maar al te vaak moest ik bij jou te rade komen
want jij kende het reilen en zeilen van het Dagcentrum door en door.
Toen we iedereen op de hoogte brachten van jouw plotse heengaan, werd meer dan ooit duidelijk dat jij je
stempel op het Dagcentrum hebt gedrukt.
Liefdevol, humoristisch, zorgzaam, een luisterend oor, respectvol, het zijn maar enkele van de eigenschappen die mensen jou toebedelen en die ze bij jou hebben mogen ervaren.
Je was steeds gedreven en leefde voor je werk!
Naast de passie die je uitstraalde in je werk, leefde je echter in hoofdzaak voor je gezin.
Mocht je ooit verteld hebben, dat je Italiaanse roots had, we zouden het zeer zeker hebben geloofd.
Als een echte ‘la mamma’ stond je aan het hoofd van je familie waar liefde, gezelligheid en lekker eten hoog
in het vaandel worden gedragen.
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Jouw gezin was jouw alles en we zijn dan ook meermaals getuige mogen zijn van je fierheid en trots voor je
kinderen en kleinkinderen. Je koesterde alle momenten en je leefde op toen je kon vertellen over de uren
die je met hen doorbracht. Je dinsdagen samen met hen waren heilig.
Als een mater familias waakte je steeds met de nodige bezorgdheid over hen met op tijd en stond een feestje en een lekker etentje.
En dat je etentjes kon organiseren, dat konden wij ook iedere vrijdag ervaren. Elk recept gaf zijn geheimen
aan je prijs en of je nu moest koken voor 10 of voor 20 man, je deinsde voor niets terug. Wij konden alleen
maar verbaasd staan toekijken hoe je alles steeds in goede banen bleef leiden. Het is dan ook niet voor niets
dat de vrijdagen met jouw culinaire hoogstandjes, als topdagen werden ervaren door de bezoekers.
Naast het koken op vrijdag, was jouw spaghetti-activiteit ver buiten de muren van het Dagcentrum gekend.
Wekelijks vlogen er ettelijke liters van jouw overheerlijke saus de deur uit.
Je moest vaak lachen toen ik je nog maar eens kwam zeggen dat mijn kinderen jouw saus boven die van mij
kozen. “Sorry mama, die van Brenda is gewoon veel lekkerder” was het antwoord dat ik steevast kreeg.
Het zal nog een tijdje duren vooraleer we die laatste pot in de diepvries zullen klaarmaken.
Want weet je, hoe gek het ook klinkt, dan moeten we jou precies een stukje loslaten en daar zijn we op dit
moment nog niet klaar voor.
Brenda, we hebben de voorbije jaren heel wat afgelachen samen. Jammer genoeg hebben we ook vaak afscheid moeten nemen. Afscheid van bezoekers en vorig jaar nog van onze dierbare collega Katia.

Dat we nu echter ook afscheid moeten nemen van jou, blijft onwezenlijk. We hadden je allemaal nog zo veel
willen zeggen en we hadden samen nog zo veel plannen. We keken na jaren krap behuisd te zijn uit naar de
nieuwbouw met een vernieuwde grotere keuken, waarin jij je helemaal kon uitleven.
Het mag echter niet zijn!
In het Dagcentrum zal niets nog zijn zoals het ooit was!
We hebben aan je familie beloofd, de gedachte aan jou levendig te houden. Dat is onze plicht naar jou toe!
Een fantastische vrouw, collega en bovenal een super moeder met een enorme levenslust.
Brenda, het was een enorm voorrecht met jou zo veel jaar te mogen samenwerken. Jouw levenswijsheid
heeft elkeen van ons verrijkt. Ik beloof je, samen met de collega’s en de bezoekers, nog vaak het glas te
heffen op jou!
Klink jij, waar je nu ook mag zijn, samen met ons Katia nog eens op ons?

Bedankt voor alles!!

Sofie en alle collega’s van het Dagcentrum
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Het leven zoals het is in Valier 1
Op z’n zondags
Wanneer het er in het weekend eens rustig aan toe gaat en het zonnetje komt piepen, dan laten we dit in Valier 1 niet zomaar voorbij gaan.
Bij ons stamcafé eens gezellig ‘een pot’ pakken, dat is genieten.
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Snoezelen in Valier 1
De meeste van onze bewoners genieten van een uurtje te gaan snoezelen in de Kraanvogel.
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Maar!
Als je wil snoezelen, moet je het niet altijd te ver gaan zoeken. Dankzij onze crea-begeleidster hebben we
een knusse snoezelruimte ter beschikking in Valier 1. Heel veel kleurtjes, zachte verlichting, fijne muziek en
gezellige zithoekjes zorgen ervoor dat we volledig tot rust kunnen komen.
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Naar het plaatselijk speelpleintje
Wanneer het goed weer is gaan we op wandel.
En wat is er leuker dan een klein maar fijn speelpleintje in de buurt? Op de schommel, de wip, in de hangmat
of gewoon kaarten tussen de bomen. Voor elk wat wils. En daarbij genieten van een goed colaatje natuurlijk.
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Qwiek
De Valier mocht 1 week het QWIEK toestel uittesten. Ik hoor jullie al denken: “Wat is dat?”
De Qwiek is een mobiele projector die je kan gebruiken om beelden of foto’s te projecteren op de muur, op
het plafond.
Zo werd Ghyslaine gekatapulteerd naar de beleving aanwezig te zijn bij een kerkviering. Martine kon dan
weer genieten van een concert van “Tien om te zien”, en dat terwijl ze in bad zat.
Onze bewoners hebben zo ook digitaal een wandeling kunnen maken doorheen de Efteling!

Huifkarrentocht
Naar jaarlijkse gewoonte ging leefgroep 1 op 30/09 op huifkarrentocht. Iedereen had er extra veel zin in,
want door corona hadden we een jaartje moeten overslaan.
Nadien gingen we in ’t Signaal nog een pannenkoek/ijsje eten en iets drinken.
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Welkom Niels!
Hallo,
Ik ben Niels „boterkoekske“ Bracke. Ik ben een jongeman
van 21 jaar en zoals alle jonge gasten ben ik volledig mee
wat betreft technologische snufjes. Op mijn tablet of laptop
hou ik me graag bezig met het beluisteren van muziek. Mijn
papa heeft ook lang in een elektrozaak gewerkt, dus de appel valt niet ver van de boom!
Praten kan ik zelf niet, maar ik begrijp wel veel. Zo ben ik dan
ook een grote hulp voor de begeleiders wat betreft het afruimen van de tafels en het vullen van de vaatwasser.
Als je vraagt hoe het met me gaat, steek ik steevast mijn
duim omhoog!

Het leven in Huis Eygen
Paardrijden
Elke maandag, als de planning het toelaat, gaan we paardrijden. Paardrijden is een ontspannende activiteit
voor onze bewoners en voor velen van hen is het een stimulans om een goede houding aan te nemen en een
goede evenwichtsoefening.
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Verjaardag Serge
Voor Serge zijn verjaardag gingen we op zoek naar een wat origineler cadeau. Serge is verzot op motors en
reed vroeger geregeld met zijn eigen motor. Dus geen beter cadeau dan nog eens een ritje maken! Serge was
enthousiast en genoot enorm. Al was het toch wel wat krap in die zijspan.

Knutselen
Als opdracht van de school uit moest één van onze studenten een creatieve opdracht doen. Het werd een
leuke knutselactiviteit in het thema van kerst. Onze bewoners vonden het een heel fijne activiteit die goed
werd voorbereid!
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Allerheiligen
Met Allerheiligen hielden we in Huis Eygen een klein momentje om onze dierbaren te herdenken.
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Naar zee
Begin september gingen Kris, Serge en Dieter samen met begeleidsters An en Svea een paar daagjes naar
zee. We trokken naar Middelkerke, hotel Middelpunt. Een zeer aangename plek om te ontspannen en ons te
laten verwennen. Het zandsculpturenfestival van FC De Kampioenen konden we niet aan ons laten voorbijgaan, dus trokken we richting dijk en wandelden we tot aan de rotonde in Middelkerke om daar het prachtige werk te bewonderen van de bekendste voetbalploeg van Vlaanderen. Het weer zat ons niet altijd even
goed mee, maar de regenboog die we ervoor in de plaats kregen, maakte veel goed.
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Onze praatgroep
Op woensdag zitten we in Huis Eygen samen voor onze wekelijkse praatgroep. We praten er over onderwerpen groot of klein. Op een redelijk zonnige woensdag in augustus zaten we samen en hadden we het over
het klimaat. We discussieerden over de klimaatveranderingen, de gevolgen voor ons en wat we er aan kunnen doen. Een boeiende voormiddag!

Het leven in Valier 3
Verjaardag Sonja

Naar de kermis
Op zaterdag 2 oktober en zondag 3 oktober heb ik veel bekende mensen gezien op de Kermis van Liedekerke
Vele groeten Kris Le Compte
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Valier 3 is samen naar de Kermis geweest, hier enkele sfeerbeelden.

Het leven in Valier 2
5 jaar op kamp CM met vrijwilligers Richard en Marina,
15 jaar geleden sprak Wim, begeleider leefgroep 4, Richard aan. Met de vraag of hij toevallig geen zin had
om mee te gaan op kamp met de bewoners van leefgroep 4.
Waarom aan Richard? Richard bracht elke keer een lach op de bewoners hun gezicht met veel enthousiasme. Hij had/heeft talent en gedrevenheid om hun gelukkig te maken. Richard zei uiteraard ja. Een man met
een gouden hart.
Hij deed dit met alle plezier en het was een succes! Dat zelfs na 5 jaar zijn vrouw Marina meeging om als
vrijwilligster te gaan helpen op kamp. Ook zij heeft een hart van goud.
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8 volle dagen van ’s morgens tot ’s avonds hielpen ze met de verzorging, maaltijd, activiteiten en zo veel
meer. Dit deden ze zelf 3 keer per jaar.
Beiden deden ze dit fan-tas-tisch en zeggen we met heel ons hart EEN DIKKE DANKUWEL!
Dankuwel aan deze moedige vrijwilligers voor hun inzet, hulp en om er gewoonweg te zijn voor onze bewoners.

Mariette is jarig!
Ons Mariëtte is dit jaar 74 jaar geworden. Onze oudste bewoner van
onze leefgroep. 
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Op restaurant
Onze Guy mocht op restaurant gaan met zijn beste vrienden, Richard en Marina. Als dank voor hun jaren
vriendschap en hulp als vrijwilliger.

Een dagje met Jeanne
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Novemberviering
Naar jaarlijkse gewoonte in november.
Staan we toch eens eventjes stil bij onze dierbaren die schitteren in de hemel. Sterretjes
In de voormiddag een viering

Namiddag kerkhofbezoek te Liedekerke.
En om de traditie in ere te houden, dit jaar terug een lekker stukje taart bij
de koffie.
Ook nog even aandacht:
Bedankt aan Muriel, vrijwilligster om samen met onze bewoners en activiteitenteam mooie herfststukjes
te maken voor op de tafel.

Het leven in Valier 4
Hard werken bij Ann logo!
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Halloween

Jana was jarig!
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Nazomerse picknick
Het was best nog een lekker weertje in september! Wij, met Valier 4 gooien dan dikwijls een lakentje buiten
en genieten van ons 4 uurtje of broodmaaltijd buiten onder de schaduw van de bomen!
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Sfeerbeelden
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Sponsors zetten zich samen in voor nieuwe smart tv’s in alle leef-

groepen!
Een smart tv is een televisie met een internetverbinding. Door de verbinding met het internet is het mogelijk
om naar concerten en YouTube filmpjes te kijken op een groot tv scherm. Ook het bekijken van afleveringen
van Vlaamse reeksen van vroeger, FC De Kampioenen,... is mogelijk en als we de laptop verbinden met de tv,
kunnen we ook onze foto’s afspelen.
Heel wat mogelijkheden, een digitale verbetering en echt fijn voor de bewoners.
Dankzij de volgende sponsors werd de aankoop van 9 smart tv’s voor een totaalbedrag van 6.330€ mogelijk:

Nele Vanmulders gaat een uitdaging niet gauw uit de weg.
Zij stapte de ‘Hagelandse 101’, een aartsmoeilijke wandeltocht van 101 kilometer over een golvend en zeer
gevarieerd parcours. Deze bijzondere staptocht wordt als nog moeilijker beschouwd als de Dodentocht van
Bornem. Nele stapte het parcours binnen de voorziene 24u vlotjes af en bleek op het einde zelfs nog een
spurtje over te hebben om al lopend de finish te halen. Zij liet zich sponsoren en wandelde aldus 1.650€ bij
elkaar.
Samen met haar vrouw Tamara en hun dochter Femke kwamen ze de cheque aan directeur Kathleen overhandigen.
Vooraf kregen zij een rondleiding in De Valier.
Zij toonden zich bijzonder geïnteresseerd in de werking van onze voorziening.
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Guy Valckenier, CEO van Groep Valckenier, is een gulle en trouwe sponsor van De Valier.
Hij schonk 1.500€. Onze bewoners zijn er alvast dolgelukkig mee.
We danken Guy zeer hartelijk voor zijn steun!

De echtgenoot van onze verpleegkundige
Chantal, Danny Dumarey organiseerde met
de club de Achilles Run 4 Fun, een loopwedstrijd met dit jaar ook een wandeling: naturarun en –walk & snoepjesrun. Alsook een
WANDELING VOOR ROLSTOELGEBRUIKERS en
kinderwagens.
Achilles Run 4 Fun schonk de opbrengst van
2.000€ aan De Valier. Dank u wel!

De Liedekerkse bibliotheek schenkt zowel De Valier als
11.11.11 elk 1.180€.
Het gaat om de opbrengst van de tweejaarlijkse boekenverkoop. Daarbij wordt materiaal dat in de bib niet
meer wordt aangeboden, verkocht voor één euro ‘t
stuk.
Een traditie die al vele jaren bestaat in Liedekerke.

Sinterklaas
Stijn Van Der Weeën, zaakvoerder van Proxy Delhaize Denderleeuw, bewijst zijn trouw
en dienstbaarheid aan De Valier. Ook dit jaar schenkt hij handenvol chocolade zodat
onze bewoners met Sinterklaas lekker kunnen smullen van hemelse zoetigheid.
Een dikke merci, Stijn!
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