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Clinique psychiatrique

SCHEUTBOS
Geriatrisch centr(um)e Gériatrique
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Ons Feest van 20 september 2019 

Wij willen u graag herinneren aan het niet te missen 
event in de tweede helft van het jaar…..  ons Groot Feest 
SILVA medical.  

Dit jaar vieren we het 5-jarig jubileum van onze vereniging 
in een geprivatiseerde ruimte in Salons Waerboom, Jozef 
Mertensstraat 140 in Groot-Bijgaarden.  

Slechts 15 minuten van Scheutbos, 30 minuten van Forêt de 
Soignes en 40 minuten van Bois de la Pierre en Farfadets ! 
Een grote parking zal voor ons voorzien worden.

Het thema van de avond... het is 5 jaar 
geleden dat SILVA medical opgericht werd, 
het is 50 jaar geleden dat Woodstock 
plaatsvond ! 

U wordt verwacht vanaf 19 u voor het aperitief, gevolgd 
door een BBQ, een dessertenbuffet en een dansfeest. 
Vol onverwachte animaties en THE DJ van vorig jaar om 
te zorgen voor veel ambiance tot in de vroege uurtjes ! 

U kan zich inschrijven vóór 04 september 2019 per mail :  
fiestasilva@silva-medical.be 
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Op 6 mei 2019 hebben de Raad van 
Bestuur en de Algemene Vergade-
ring van de vzw Silva medical de jaar-
rekeningen voor 2018 goedgekeurd. 
Opleidings- en investeringsbudgetten 
werden gevalideerd, een teken en ga-
rantie van onze vooruitgang.   

Wij hebben er ons Jaarlijks Acti-
viteitenverslag voorgelegd waarin 
een selectie van de talrijke realisa-
ties van 2018 en enkele projecten 
voor 2019 worden voorgesteld.

Maak kennis met onze teams en onze 
sites en lees dit document dat te 
consulteren is in de rubriek ‘Actua-
liteiten’ op onze website.  

Ik wil alle medewerkers van SILVA 
medical van harte bedanken voor het 
geleverde werk, hun inzet en het lef 
om in onze dromen te geloven !   
Veel leesgenot,

Laurence Fetu, Algemene Directrice

SILVA medical 

Activiteitenverslag 2018... terug te vinden op onze 
website


