
Beste bezoekers en familie. De 
maand augustus is bijna 
voorbij,  hopelijk blijft het nog 
mooi weer in september. 
  
In augustus hebben we kennis 
kunnen maken met een nieuwe 
activiteit. Zo hebben we een 
terugblik op het nieuws en 
muziek van het jaar 1976 
gehad. Dat jaar had tot op 
heden de warmste zomer maar 
dit jaar was het ook zweten en 
bakken hier in het DVC. We 
hebben dan ook regelmatig 
verkoeling opgezocht in de 
ruimte met airco en onder de 
bomen in onze tuin.  

 

Op vrijdag 3 augustus vierden 
we de internationale dag van 
het bier. Zo hadden we 
verschillende biertjes die we 
konden proeven zoals: 
piedboeuf blond en donker, 
belle vue geuze blonde lambik.  
Natuurlijk konden de nodige 
versnaperingen zoals kaas en 
en salami niet ontbreken.  

 

Dinsdag 21 augustus werd er 
een afscheidsfeestje 
georganiseerd voor Jeanne Van 
Den Schoor en Mannaerts 
Frans. Jeanne komt al 9 jaar 
naar het DVC en Frans bijna 2 
jaar. Beiden hebben besloten 
om in WZC Compostela 
Borsbeek te gaan wonen. Wij 
wensen hen het allerbeste toe! 
We gaan hen missen!!! 

 



Op 19 oktober zal onze jaarlijkse 
uitstap plaatsvinden. We trekken 
dit jaar naar Mechelen meer 
bepaald naar het 
speelgoedmuseum.  
We vertrekken om 9.45 h in het 
DVC en gaan per bus van 
Zwijndrechtcars naar het museum.  
’s Middags bestaat de maaltijd uit 
een Breugelpallet en stuk taart met 
koffie en thee.  
Om 16 h vertrekken we weer 
huiswaarts.  
Begin september wordt er info 
meegegeven met de facturatie.  
In september nemen wij 
telefonisch contact met jullie op! 
We hopen op een talrijke 
deelname!! 
 
Op zondag 23 september vindt het 
jaarlijks tuinfeest plaats. WZC Cleo 
bestaat 20 jaar. Jullie hebben reeds 
een uitnodiging mogen ontvangen. 
Inschrijven voor het eten kan tot 13 
september.  

 

Spijtig genoeg hebben we ook 

afscheid moeten nemen van 

Mevrouw Bertels Maria. We 

wensen de familie veel sterkte 

toe bij dit verlies.  

Maria Bertels  

°    7 mei 1931  

✝27 juli 2018 
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