
Dag beste bezoekers en familie. 
De maand april is ook al 
voorbij, wat vliegt de tijd 
voorruit!  
  
In april hebben we 2 jarigen 
gevierd. We hebben kunnen 
genieten van lekkere taart. 
 
We zijn met zijn allen op reis 
gegaan naar Zuid –Amerika       
(Peru) en naar Afrika (Ghana). 
We hadden deze maand twee 
studenten afkomstig van daar 
en ze hebben ons een hele dag 
meegenomen naar hun land. 
We hebben de traditionele 
dansen leren kennen, de 
waarden en normen van hun 
land, onderwijs, godsdienst,…. 
Ook met de traditionele keuken 
hebben we kennis kunnen 
maken. Het was een leuke 
ervaring. 

 
 
Deze maand hebben we 
kunnen genieten van een 
optreden in de grote zaal. 
Dansschool Walkiers zorgde 
voor een namiddag vol 
dansplezier. 
 
Volgens jaarlijkse traditie 
namen we deel aan de week 
van de valpreventie; een week 
gevuld met beweging, dans en 
tips voor een veilige 
huisinrichting. 

We speelden de laatste 
voorronde van ‘Wie wordt de 
slimste bezoeker van het DVC’. 
De vier finalisten zijn bekend. 
Op woensdag 9 mei zal de 
grote finale plaatsvinden. 
 
Een activiteit waar vele 
bezoekers naar uitkijken is onze 
maandelijkse karaoke. Zoals 
altijd was dit weer een groot 
succes! Gezongen, gedanst, 
genoten.  
 
 
  



Belangrijke dagen in Mei;  

 
Mei, ook wel bloeimaand of 
Mariamaand genoemd, is de vijfde 
maand in het jaar van de 
gregoriaanse kalender. 
Mei is vernoemd naar de Griekse 
godin Maia of naar de Romeinse 
vruchtbaarheidsgodin Bona Dea, wier 
feest in mei werd gevierd. 
De traditionele Romeinse naam van 
de maand is Maius. 
 
Op dinsdag 8 mei moet onze 
Belgische inzending Sennek met ‘A 
matter of time’ aantreden op het 
Eurovisiesonfestival. Hopelijk haalt ze 
de finale op zaterdag 12 mei. 
 
Tijdens mei is er de periode van de 
ijsheiligen (11/5 – 14/5). Volgens de 
volksweerkunde zijn dit de laatste 
dagen in het (voor)jaar waarop nog 
nachtvorst kan optreden. 
 
In Antwerpen opent op zaterdag 19 
mei de Sinksenfoor zijn deuren. 

 

Jarig in Mei: 
 
Maria Bertels 
Laura Volkaerts 
Jos Allemand 
 
Sluitingsdagen: 
1 mei: dag van de arbeid 
10 mei: O.H.Hemelvaart 
21 mei: Pinkstermaandag 
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