
Dag beste bezoekers en familie. 
De maand maart ligt achter ons 
en Pasen is ook al voorbij , het 
jaar gaat vlug , zeker als het 
leuk is! ☺ 
  
In maart hebben we 5 jarigen 
gevierd, dus kan je je wel 
voorstellen dat we veel gefeest 
hebben. 
 
De kleuters van het schooltje, 
naast ons, kwamen op bezoek. 
Zij kwamen bij ons paaseieren 
zoeken. Samen met een paar 
bezoekers hebben we voor de 
4 kleuterklasjes veel eieren 
verstopt. Het was heel leuk 
voor onze bezoekers om de 
kleutertjes zo te zien zoeken 
naar al die chocolade. Het werd 
nog leuker toen al die 
kleutertjes aan het raam 

kwamen zwaaien en kusjes 
gooiden. 

 
Verder hadden we de primeur  
om de “beleef TV” uit te mogen 
testen. De beleef TV is een TV 
met computer in die we ook als 
tafel kunnen gebruiken. Zo 
kunnen we er memory op 
spelen, foto’s van vroeger mee 
bekijken en nog veel meer.  We  
hebben ook eens getest hoe 
handig onze bezoekers waren 
met de moderne techniek van 

“vegen met de vinger” op een 
scherm. Bij de foto’s die jullie 
per mail hebben gekregen, kan 
u zien dat dit niet zo makkelijk 
was, maar iedereen had veel 
plezier.  
Het hoogtepunt van deze 
maand was misschien wel het 
optreden van Braziliaanse 
danseressen, het waren zeer 
mooie dames, en dansen dat 
konden ze heel goed! 

 
 



Belangrijke dagen in april;  
April zou komen van het Latijnse 
aperire, wat openen betekent. Het 
zou verwijzen naar de planten en 
de bloemen die terug beginnen 
groeien en bloeien. Andere 
benamingen voor de maand april 
zijn grasmaand, kiemmaand, 
paasmaand en eiermaand.  In april 
viert men soms Pasen. Theoretisch 
kan Pasen vallen tussen 22 maart 
en 25 april. Voor de berekening van 
de juiste datum baseert men zich 
op de maanstand en op het begin 
van de lente. Het woord Pasen 
komt via het Aramese Pascha van 
het Hebreeuwse Pesach, Pascha. 
Een vaste waarde in april is 1 april, 
de dag waarop iedereen de 
anderen tracht te foppen. Ook op 
radio, op televisie en in de kranten 
tracht men de mensen iets wijs te 
maken. Ieder jaar op 11 april is het 
Wereld Parkinson Dag. 11 april was 
de geboortedag van de Britse arts 
James Parkinson die de ziekte voor 
het eerst beschreef in 1817.  

Jarig in April: 
 
Jeanne Van Den Schoor 
Maria Ketelaars 
 
Sluitingsdagen: 
1 mei: dag van de arbeid 
10 mei: O.H.Hemelvaart 
21 mei: Pinkstermaandag 
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