
Dag beste bezoekers en familie, 
wij willen jullie ook langs deze 
weg een prettig maar vooral 
een gezond 2018 wensen. 
  
December was de maand van 
feesten en toevallig  is dat iets 
wat wij in het DVC ook graag 
doen ;-)!!! 
Bij het lezen van de krant 
begonnen we met een kaarsje 
van de adventskrans aan te 
steken en een spreuk van onze 
adventskalender voor te lezen.  
Zo deden we dat elke dag en 
iedere week staken we een 
kaars meer aan, zo konden we 
aftellen naar Kerst. Maar 
allereerst kwam Sinterklaas op 
bezoek.  We hebben gesmuld 
van onze eigen gebakken 
speculaas. Na sinterklaas 
hebben we onze warmste week 

gehad waarvoor we heel veel 
wafeltjes gebakken hebben. 
Mede dankzij jullie en de rest 
van WZC Cleo hebben we voor 
het goede doel meer dan  
€12OO kunnen overhandigen. 

 
Om extra in de feeststemming 
te komen hebben we samen 
met onze student Shasi een 
kerststukje in elkaar 
geknutseld, het was haar 
laatste dag bij ons, wij wensen 
haar een mooie toekomst als 
zorgkundige. 

Een ander feestje is ons jaarlijks 
kerstfeest. Samen met onze 
bezoekers hebben we een 
menu samengesteld. Van 
aperitief tot nagerecht. Het was 
een mooie gevulde tafel. In de 
namiddag hebben we een 
kerstbingo met figuren gedaan, 
wie een lijn vol had kreeg een 
geschenk. Dit hebben we 
gedaan tot iedereen iets 
gekregen had! 

 
 



Andere benamingen voor 
de maand januari 
Januari wordt ook nog de 
louw-, looi-, vorst-, ijs-, wolfs- 
of hardmaand genoemd. 
 
Verloren maandag. 
De oorsprong van deze 
traditie is nog steeds niet 
vastgelegd. Er bestaan 
verschillende theorieën, die 
eigenlijk allemaal een beetje 
op hetzelfde neerkomen: 
verloren maandag is een 
dag die verloren is voor de 
werkgever, een dag waarop 
niet of nauwelijks gewerkt 
wordt. 
De eedaflegging, 
nieuwjaarsfeest van de 
gilden, lundi parjuré zijn 
enkele mogelijkheden. 
 
 
 

Waren  jarig in de maand 
December 
 
Paul Mariën 
Jeanne Blust 
Denise Roef 
 
Jarigen januari 
Paul Wellens 
François Eckert 
Lisette Philips 
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