
Beste bezoekers en familie. De 
maand september is bijna 
voorbij. De laatste zomerse dag 
hebben we gehad op 20 
september, de herfst heeft zich 
dit jaar tijdig aangekondigd met 
de nodige regenbuien. 
  
In september werden we 
versterkt met twee studenten. 
We wensen hen een leuke en 
leerrijke stage toe.  
 
 
 
 
 
 
 
Een maand zonder lekker eten 
en drinken bestaat niet in ons 
dvc. Zo hebben we deze maand 
gesmuld van pannenkoeken en 
zelfgemaakte cocktails. 

Deze maand konden we 
genieten van een uitzonderlijke 
activiteit. We kregen bezoek 
van een valkenier; deze gaf 
uitleg over enkele roofvogels, 
o.a. kerkuilen, valken en 
buizerds. We hebben hier met 
volle teugen van genoten. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

In september hadden we ook 

een jarige, Yvonne, die ons 

allen trakteerde op heerlijke 

chinees.  

 

Op 23 september vierden we 

het 20-jarig bestaan van WZC 

Cleo met een tuinfeest. Helaas 

was het slecht weer, maar dat 

kon ons niet tegenhouden om 

het binnen gezellig te maken 

met vrolijke muziek van een 

zingende ober en heerlijk eten 

en snoeperij.  



Oktober is de tiende maand van het 

jaar. De naam komt van octo, het 

Latijnse woord voor acht. Oktober was 

namelijk volgens de Romeinse kalender 

de achtste maand van het jaar, omdat 

volgens deze kalender het nieuwe jaar 

op 1 maart begon. 

Door de omschakeling van de zomertijd 

naar de wintertijd op de laatste zondag 

duurt oktober een uur langer dan de 

andere maanden van 31 dagen. Hiermee 

is oktober de langste maand van het 

jaar. 

Leg op 4 oktober jullie huisdieren eens 

extra in de watten, want die dag is het 

werelddierendag! 

Op 31 oktober vieren we Halloween. Die 

dag verkleden kinderen zich en bellen 

aan bij huizen die versierd zijn met 

pompoenen en lichtjes en roepen ‘trick 

or treat’ (plagerijtje of iets lekkers 

geven). De bewoners geven de kinderen 

dan snoepjes.  

De sterrenbeelden voor oktober zijn 

Weegschaal en Schorpioen. 

 
Aankondiging 
 
Onze uitstap op 19 oktober naar 
het speelgoedmuseum in Mechelen 
hebben we helaas moeten 
annuleren, wegens te weinig 
interesse. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Feestdagen: 
 
Op volgende dagen is ons 
dagcentrum gesloten: 
1 november: Allerheiligen 
12 november: Wapenstilstand 
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