
Het DVC-krantje bestaat  

 jaar! 

Daarom deze speciale editie 
met een kort overzicht van 
het afgelopen jaar. 

 
September 2016: De 
bezoekers hebben samen 
met de medewerkers 
koekjes gebakken die we 
hebben verkocht op het 
jaarlijks tuinfeest. We 
hebben er natuurlijk ook 
zelf van geproefd. Wat 
waren ze lekker en wat 

waren ze snel 
uitverkocht!  Dit jaar 
moeten we geen koekjes 
bakken omdat door de 
renovatiewerkzaamheden 
aan het onthaal en de 
polyvalente zaal geen 
tuinfeest kan plaatsvinden. 
Het tuinfeest staat wel terug 
op de agenda in september 
2018! 
 

 
 
 

Oktober 2016: De uitstap 
naar de zoo van Antwerpen 
was een groot succes. Vele 
bezoekers gingen mee op 
uitstap.  
Wist je dat op algemeen 
verzoek van jullie we op 28 
september 2017 weer naar 
de zoo gaan? Gelieve wel in 
te schrijven!! 
 

 
 
 



November 2016: De 
bladeren in onze tuin 
konden we goed gebruiken 
om hier een mooi 
knutselwerkje mee te 
maken. Na het drogen van 
de bladeren gaven ze 
bovendien een lekkere geur 
af. We zaten volledig in de 
herfstsfeer!! 
 

 
 
 

December 2016: Vanaf 
december kregen jullie 
voortaan elke maand de 
maandkalender met 
activiteiten. Zo konden onze 
bezoekers al thuis bekijken 
wat er die maand allemaal 
ging gebeuren!! 
Verder was er nog onze 
familieraad.  Er werd daar 
stilgestaan rond de 
draagkracht van de  
mantelzorger. Het was ook 
werken geblazen: we 
hebben zelf onze speculaas 
gemaakt.  

 

 

 
 
Januari 2017: Deze maand 
ging onze nieuwe website 
online. Elke maand kunnen 
jullie daar de 
maandkalender en het 



maandkrantje raadplegen. 
Tuurlijk blijven jullie ook 
alles nog op papier 
meekrijgen.  
http://woonzorgcollectief.
be/cleo/dagverzorgingsce
ntrum/activiteiten/ 
 
Februari 2017: Met 
Valentijn hebben we een 
mooi hart van kurk 
gemaakt. Het heeft ons veel 
moeite gekost maar het 
resultaat was subliem!! 

 
 

Maart 2017: Stagiair Bruno 
trakteerde onze bezoekers 
met exotisch fruit.  Hij had 
allemaal fruit bij waarvan 
we niet wisten dat het 
bestond. We mochten 
allemaal proeven.   
Stagiair Sinaren liet ons 
kennismaken met haar land 
Cambodja. Wij hebben zelfs 
onze eigen loempia mogen 
vouwen.  
Het was gezellig om iets 
nieuws te mogen ervaren!! 
Wist je dat we vanaf 
september terug stagiairs 
mogen verwelkomen in ons 
DVC?  

 
 

 
April 2017: Tijdens de week 
van de valpreventie hebben 
we extra aan zitdansen 
gedaan. We werden ons 
beter bewust hoe we vallen 
kunnen voorkomen en ook 
kwam het belang van een 
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goede nachtrust onder de 
aandacht.   
Wist je dat in 2018 de week 
van de valpreventie 
doorgaat van 23 tot 29 
april?  
 
Mei 2017: Deze maand 
gingen we op uitstap naar 
tuincentrum Van Uytsel in 
Kontich. We brachten voor 
de keuken verschillende 
kruiden mee die werden 
gepland in onze tuin. Na het 
winkelen gingen we even 
verpozen in de cafetaria van 
het tuincentrum. Koffie en 
gebak konden natuurlijk niet 
ontbreken.  
Verder was er onze 
familieraad met als 

onderwerp “gewicht als 
indicator voor 
ondervoeding”. Iedereen 
werd getrakteerd op 
gezonde hapjes!! 

 
 
Juni 2017: Deze maand was 
de opstart van onze 
facebookpagina. We 
proberen op die manier het 
reilen en zeilen van ons DVC 
kenbaar te maken via de 
sociale media.  
Lekker modern!  

Juli 2017: Tijdens het atelier 
met Pascale maakten we 
onze eigen 
onderwaterwereld en 
creëerden we prehistorische 
taferelen!! 
Wist je dat we voortaan 
proberen om maandelijks 
een atelier te houden?  

 
 
Augustus 2017: Tijdens de 
spannende finale van wie 
wordt de slimste bezoeker 
van het DVC hebben onze 4 



kandidaten gestreden voor 
de oorkonde. De 
winnares werd Maria 
Ketelaars.  
Wist je dat we vanaf 
november weer beginnen 
aan onze zoektocht “wie 
wordt de slimste bezoeker 
van het DVC”?  
 

 
 

En de volgende maanden 
staat er nog veel meer 
op het programma: 
 
-7 september: 
Knuffelpaardjes op bezoek 
 
-21 september:  
Mosselen 
 
-28 september:  
Uitstap naar de zoo 
 
-24 November:  
familieraad met ontbijt!!! 
 
 
 
 
 

Het DVC zal gesloten op: 
 
Woensdag 1 november 

Maandag 25 december 

Maandag 1 januari 

 

 

 

 

 

 

 

 



De jarige van de maand 
augustus was: 

Jos Van De Walle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In augustus gebeurt er niet 
veel. In de media spreekt 
men wel eens van de 
komkommertijd. Toch is 
augustus de oogstmaand bij 
uitstek en worden er heel 
wat traditionele feesten 
gevierd. De Rubensmarkt in 
Antwerpen, de hevige strijd 
tussen Brussel en Leuven en 
de Sneekweek in Nederland 
zijn maar enkele 
voorbeelden. In Japan 
herdenkt men in augustus 
de aanvallen op Hiroshima 
en op Nagasaki. 
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