
Dag beste bezoekers en familie. 
De maand mei is ook al voorbij, 
wat vliegt de tijd voorruit!  
  
In mei hebben we 3 jarigen 
gevierd. We hebben kunnen 
genieten van lekkere taart. 
Het was een speciale maand, 
met drie feestdagen. 
 
Op woensdag 9 mei vierden we 
de lente met een heuse 
lentebrunch. We hebben met 
zijn allen genoten van de 
kunsten van onze keuken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We speelden de finale van ‘Wie 
wordt de slimste bezoeker van 
het DVC’. Simone won dit jaar 
de hoofdprijs en ging trots  
naar huis met de oorkonde. 
 
Tijdens de week van het 
eurovisiesongfestival blikten 
we terug op de winnaars van 
de voorbije jaren. Jammer dat 
Sennek, onze Belgische 
inzending van dit jaar, het niet 
gehaald heeft tot in de finale. 
 
Op dinsdag 15 mei trokken we 
met enkele bezoekers naar de 
Grot van Lourdes te Edegem. 
Hier zorgde onze pastor 
Raymond voor de Maria-
viering. Daarna genoten we 
allemaal van een lekkere 
pannenkoek om de namiddag 
af te sluiten. 
 

  



Korte vooruitblik op Juni;  

 
Juni, de rozenmaand, is de 
zesde maand van het jaar in 
de gregoriaanse kalender. De maand 
heeft 30 dagen. Juni is genoemd naar 
de Romeinse godin Juno, de vrouw 
van Jupiter. 
In juni gaat de zomer van start op 21 
juni. Dit moment wordt in Noord 
Europa gevierd met het 
midzomerfeest.  
Hoewel de zomer start kan er nog een 
koude periode voorkomen, dit noemt 
men de schaapscheerderskou. In deze 
periode is het vaak bewolkt en 
relatief koud en kan er zelfs 
nog nachtvorst optreden. 
 
Het wereldkampioenschap 
voetbal 2018 zal dit jaar worden 
gehouden in Rusland. We organiseren 
in ons dagcentrum een wedstrijd. Er 
wordt voor elke wedstrijd die België 
speelt een pronostiek gemaakt. 
Wanneer alle wedstrijduitslagen 
gekend zijn, valt de winnaar in de 
prijzen.  

 
 

Dit jaar bestaat het 
dagverzorgingscentrum Cleo 10 
jaar! Dit willen we uiteraard 
met onze bezoekers en hun 
familie vieren. We nodigen 
jullie daarom graag uit op onze 
familieraad barbecue die zal 
doorgaan op vrijdag 22 juni. 
Meer informatie hieromtrent 
vind u in de brief die bij de 
factuur zal zitten. 
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