
Dag beste bezoekers en familie. 
Februari, de kortste maand van 
het jaar is voorbij.  
  
Februari stond in het teken van 
liefde, Valentijn, elkaar graag 
zien,  carnaval en lekker 
smullen. 
We zijn begonnen met de 
Valentijns lunch voor onze 
koppeltjes. Wisten jullie dat wij 
13 koppels hebben in het DVC? 

 
De kleuters van het schooltje, 
naast ons, kwamen op bezoek. 

Zij vierden carnaval en wilden 
ons laten zien hoe mooi ze 
verkleed waren; na hun 
voorbeeld hebben wij ons dan 
ook verkleed en carnaval 
gevierd. Carnaval vraagt om 
iets kleurrijks te maken en dat 
hebben we ook gedaan: er 
werden vrolijke clowns 
gemaakt in veel 
kleuren.   

 
Het wordt zo stilaan de 
gewoonte om elke maand 

zeker 1 keer soep te maken. 
Deze maand was het Chinese  
kippensoep.  Het geheime 
ingrediënt in deze soep was 
Gin. Normaal moest er rijstwijn 
in, maar deze hadden we niet 
in huis ; dus zijn we  gaan zien 
waardoor we dit konden 
vervangen: dat werd dus Gin. 
Onze bezoekers vonden het 
heel lekkere soep ;-) 
  
Brasserie “Romantiek” kon ook 
deze maand niet  ontbreken. 
Op 2 februari hebben we 
traditioneel “ons panneke 
warmgemaakt” en 
pannenkoeken gebakken. Ook 
hebben we genoten van een 
High Tea met zelfgemaakte 
Scones en Clotted Cream en 
daarbij verschillende soorten 
thee. 



Belangrijke dagen in maart; 
De maand maart heeft vele 
namen: ze wordt ook wel 
lentemaand, windmaand, 
buienmaand of dorremaand 
genoemd; hiervoor zijn twee 
verklaringen mogelijk. Of het is 
een verbastering van Thor ,de 
Germaanse God van donder en 
oorlog, of het wijst op de kale 
takken van bomen en struiken.  
Na carnaval, om middernacht, 
begint de vastenperiode. Deze 
periode duurt 40 dagen, tot 
Pasen. De oorsprong van het 
woord carnaval zou komen van 
het Latijnse “carne vale”, wat zo 
veel betekent als afscheid van 
het vlees. De datum voor 
carnaval wordt berekend ten 
opzichte van de eerste 
Paasdag, namelijk 40 dagen er 
voor. Zondagen tellen niet mee 
bij deze berekening. 

 
 
 

Jarig in maart: 
 
Simonne Calot 
Giselle De Letter 
Ingrid Vanhees 
Jo Scholiers 
Theo Hellemans 
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