
Dag beste bezoekers en familie, 
Het jaar 2017 loopt stilaan op 
zijn einde.  De maand 
november is voorbij enkel 
december staat nog op de 
kalender van dit jaar.  
 
In november hebben we niet 
stil gezeten.  We hebben veel 
gedaan zoals pim pam pet, wie 
wat en waar, het nieuws van de 
eeuw en nog vele andere 
dingen.  Dit doen we om onze 
grijze cellen te laten werken!!  
We hebben ook onze grijze 
hersencellen creatief laten 
nadenken en laten werken. 
Waar kunnen we het best mee 
knutselen in deze tijd? Ja, met 
bladeren. Schilderen, plakken 
en ze inpakken met folie en 
tegen de raam kleven, we 
hebben het allemaal gedaan.  

Bekijk het mooie resultaat op 
onderstaande foto maar! 

 
Brasserie Romantiek kon deze 
maand niet ontbreken, op 
aanvraag van Jeanne hebben 
we smoutebollen gemaakt. Al 
onze bezoekers vonden ze heel 
lekker!  
 
In de maand december doen 
we samen met het WZC mee 
aan de warmste week. We 
verkopen wafeltjes ten 
voordele van Sint-Vincentius A 
Paulo. Dit is een vereniging die 
zich inzet voor 

armoedebestrijding. Zij zorgen 
voor kleding en 
voedselpaketten.  Meer info op 
www.vincentdepaul.be 
Wij verkopen onze wafeltjes 
aan de receptie aan 4€ per 
zakje.  

 
We doen ook een warme 
smulweek in het WZC: 
-Dinsdag 12/12 – 
pannenkoekenslag 
-Woensdag 13/12 –  
Brusselse wafels 
-Donderdag 14/12 oliebollen 
en appelbeignets 
Dit telkens vanaf 14 h.  
 

http://www.vincentdepaul.be/


Maandweetjes december 

Andere benamingen voor 
december zijn: de winter- maand, 
de kerstmaand, de donkere maand 
en de sneeuwmaand. Rond 21 
december valt in het noordelijk 
halfrond de kortste dag van het 
jaar. Hiermee bedoelt men de tijd 
tussen zonsopgang en 
zonsondergang. Op 28 december, 
dag van de onnozele of onschuldige 
kinderen, wordt het 
martelaarschap van de onschuldig 
vermoordde jongetjes herdacht. 
Volgens een verhaal in het Nieuwe 
Testament werden op bevel van 
Koning Herodes alle jongetjes 
onder de twee jaar vermoord. 
 Schampend wordt op 28 december 
ook wel eens gezegd "Het is 
vandaag je feestdag". Hiermee 
bedoelt men dan dat de persoon 
tegen wie men dit zegt een beetje 
onnozel of stom is. 

Waren  jarig in de maand 
november: 
 
Gerard Couwels 
Martine De Backer 
 
 
 
 
Opgelet! 
Het DVC is gesloten op: 
maandag 25 december 2017 
maandag 1 Januari 2018 
 

 

 

 

 

 

 

Dagverzorgingscentrum 

Cleo 

Van Vaerenberghstraat 31 
2600 Berchem 
Tel. 03 281 13 98 
dagverzorgingscentrum. 
cleo@compostela.be 
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