
Beste bezoekers en familie.  
De maand november is voorbij 
en het jaar is bijna ten einde. 
De feestmaand december staat 
weer voor de deur, de leukste 
maand van het jaar! 
 
Nu de temperaturen dalen en 
het ’s nachts soms ook vriest 
mogen we onze gevederde 
vrienden niet uit het oog 
verliezen. Daarom hebben we 
vetbollen gemaakt! 

 

Sinterklaas is in het land. Naar 
al oude traditie wordt er dan in 
het DVC pepernoten gebakken.  
Kijk maar eens hoe hard er 
gewerkt is.  

 

 

Er werd ook wat aan “sport” 
gedaan deze maand. Iedereen 
deed graag mee met het 
sjoelbakken. Na 2 rondes 
waren Jeanne en Jos de 
winnaar.  

 
Verder gingen we terug in de 
tijd. Het jaar 1965 stond 
centraal en we luisterden naar 
muziek van toen.  
We werden getrakteerd op een 
klassiek concert in de grote 
zaal. Het waren conservatorium 
studenten die voor ons 
kwamen optreden.  
 



Dit wordt ons laatste 
krantje, althans in deze 
vorm.  

Vanaf januari 2019 
verschijnt er een nieuwe 
tweemaandelijks versie van 
onze volledig vernieuwde 
krant met extra pagina’s 
aan info, recepten, 
maandweetjes, verhalen, 
kruiswoordraadsel, 
sfeerbeelden uit het DVC, 
……. .  

Kortom te veel om op te 
noemen! 

Dus vanaf 2019 zal de 
nieuwe DVC krant 
verschijnen in januari, 
maart, mei, juli, september 
en november! 
 

 

 

 

 

Op maandag 24 december 
en maandag 31 december 
sluit het DVC om 16u15! 
 
Opgelet: wij zijn gesloten op 
dinsdag 25 december en op 
dinsdag 1 januari 
 

Graag nodigen wij U uit voor 
onze familieraad op 
woensdag 19 december.  
Wij trakteren U dan op een 
kerstconcert verzorgd door 
Margo Marcus en Rieke 
Cooiman. Nadien kan U nog 
nagenieten van appelstrudel 
en ijs.  Gelieve te bevestigen 
via  invulstrookje! Inschrijven 
kan tot 12 december! 
Onze jaarlijkse 
nieuwjaarsreceptie zal 
doorgaan op vrijdag 4 
januari. Inschrijving is 
verplicht.  
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