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Voorwoord 

Beste bezoekers, ouders en sympathisanten, 

 

Pannenkoeken, Valentijn, carnaval het was een waar 
festijn. 

Toch laten we de maand februari met zijn schrikkeldag 

nu achter ons. 

Net zoals de stormen Kiara, Dennis en Ellen vloog 

februari razend snel voorbij. 

 
We stappen nu de maand maart in. 

De lente doet in maart haar intrede die onze verlangens 

naar de zomer losknopen. 

 

Het is de tijd om langzaam terug  naar buiten te komen. 

Hopelijk laat de het zonnetje zich al wat zien en kunnen 
we al genieten op ons terras. 

Een wandeling hier en daar- we krijgen dat wel voor 

mekaar. 
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Geniet en wees alvast zelf het zonnetje in huis. 

 
 
Het DVC-team. 
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Jullie woorden… 

zie   Ik wens Simonne een dikke 

proficiat met het 4 geslacht. Ik 

ben blij haar te mogen kennen. 

Ze is een goede vriendin 

geworden. 

Odette Vandepitte 
 

Mijn kinderen doen 

alles voor mij. Ze 

helpen mij. Ze zijn 
vriendelijk. Ook het 

personeel van het 

Torrehof verdiend 

een pluim. Hun 

vriendelijkheid 

betekend ontzettend 

veel. 
Madeleine 

Vanelverdinghe 

 

Mijn zoon en dochter zorgen 

goed voor mij. Zij verdienen 

hiervoor een compliment. 
Anna Warlop 

Ik ben ontzettend blij dat 

Odette altijd vriendelijk is op 
de bus. Haar vriendschap 

doet mij deugd. 
Marcelle Dewilde 

Ik wil mijn vrouw een 

pluim geven omdat 
ze nog steeds goed 

voor mij zorgt. Ik zie 

haar ontzettend 

graag. 
Albert Sercu 

Nancy Neirinck mijn 

bovenbuurvrouw verdiend een 

compliment. Ze heeft me al 

veel geholpen. Een praatje 

slaan, een broodje of hesp 

halen naar de winkel. 

Allemaal kleinigheidjes die het 
groot maken. Ze is een 

aangenaam meisje. 
Paula Decroix 

Ik wil mijn zoon Filip 

een compliment 
geven. Hij is altijd al 

de lieve brave zoon 

geweest. De anderen 

kinderen zie ik ook 

graag maar voor Filip 

heb ik toch een 

boontje. 
François 
Bosschaerts 

Ik zie heel graag Lucienne. Ze 

praat altijd tegen mij. Ik ben 

haar hier dankbaar voor. 
Jacqueline Hugues 
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Mijn 2 zonen van mijn 

dochter zijn zo actief en 
fantastisch. Ze verdienen 

een compliment omdat ik 

hen ontzettend graag zie. 
Frans Wyffels 

Ik wil mijn zoon een 

pluim geven. Ik moet 

nog maar roepen en hij 

is daar. Ook mijn 

schoondochter ben ik 
dankbaar. Ze doet mijn 

was, komt me halen 

indien nodig,….  
Hendrik Deberdt 

Ik wil mijn vriend een 

pluim geven voor het 

gezelschap, het samen 
koffie drinken, het 

samen op stap 

gaan,… ik ben blij met 

hem. 

Betty 
Woutermaertens 

Het personeel van het Torrehof. Jullie zijn 

absoluut vriendelijk. Jullie helpen mij altijd. Ook 

Henk en Jeroen mijn thuisverplegers verdienen 

deze pluim. Daniël Tierssoone verdiend van mij 
ook een pluim. Hij heeft mij altijd de rebussen uit 

de krant. Hij is vriendelijk en helpt mij. Ik zou 

niet meer weg willen uit het Torrehof voor jullie. 
Maria Debacker 

Ik wens iedereen een 

compliment van het 

Torrehof. Zomaar omdat 

iedereen belangrijk is voor 

mij. 
Rudy Decroix 

Mijn vrouw verdiend 

een groot compliment 

voor alles wat ze doet. 
Zonder haar zou ik 

niet kunnen thuis 

blijven. Ook het 

personeel van het 

Torrehof ben ik erg 

dankbaar. 
Daniël Tierssoone 
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Op de eerste plaats geef ik het dagcentrum een pluim. 
Het is in feiten niet het dagcentrum maar het 

personeel. Ik ben terug beter geworden door de goede 

zorgen daar. Ik hoop dat het nog lang mag duren. Ik 

ben ook super trots op mijn kinderen, kleinkinderen 

en achterkleinkinderen. Ze zijn fantastisch. 

Odette, Marie-Jeanne, Magda,…. Iedereen is hier mijn 

vriend/vriendin. Zij zijn prachtig voor mij. Ze maken 
het compleet. 
Simonne De Backer 

Het personeel van het 

Torrehof. We worden hier 

goed verzorgd. Het zijn 

hier allemaal vrienden. 
Ik heb hier geen 

vijanden. Dat stemt me 

gelukkig?  
Roland Verhoest 

Mijn zus verdiend een 

pluim omdat ze goed is. 

Ze doet veel voor mij. Ik 

ben haar dankbaar. 
Joël Beddeleem 

Mon fille Veronique en 

mon fils Pascale. Il faut 
beaucoup pour moi. 

Elise Wallard 

 

À touts mes enfants et 

petits enfants parce que 

je les aime. Je suis 

vraiment contente d’eux. 

Nicole Carpentier 

 

Het Tpersoneel van het 

Torrehof. Jullie zijn erg 

lief, vriendelijk en 
behulpzaam. 
Paula Herman Ik wil mijn dochter 

Nadia een compliment 
geven omdat ze zoveel 

doet in het huishouden. 

Wij helpen elkander 

altijd. 
Tina Colling 

Mijn dochter verdiend 

een pluim omdat ze altijd 

voor mij klaar staat. 
M.- Louise Ver Elst 
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  Aan alle 2 mijn zonen wil ik een compliment geven. 

Ze steunen mij , doen alle werk. Ook aan mijn 

buren wil ik een pluim geven. Ze staan altijd paraat 
om te helpen. Ook de bezoekers van het Torrehof en 

personeel ben ik dankbaar. Ze hebben mij goed 

opgevangen.  
Lucienne Hullaert. 

Ik wil mijn dochters 

een complimentje 

geven. Evelyn en 
Liesbet. Ik kan niet 

meer rijden met de 

wagen. Mijn dochters 

brengen mij naar waar 

ik toe wil. 
Monique Hemeryck 

Mijn vrouw staat het 

dichtst bij mij. Ze helpt 

me telkens weer. 
Daarom verdiend ze een 

pluim. 

Etienne Hollebeke 

Mijn dochter. Ze doet al 

mijn boodschappen. Ze 

helpt, doet alles wat ze 
kan. Ik heb een super  

dochter.  
Lobelle Suzanne 

De brandweer verdiend 

voor mij een grote 

pluim. Ze blussen, 
branden. Ik bewonder 

hen. Mijn vrouw 

verdiend ook een pluim. 

Ze zorgt goed voor mij.  
Willy Degryse 

Mijn dochter en zoon. 

Ze doen alles voor mij. 

Ik heb niet echt 
vrienden of vriendinnen. 

Eten maken, de was, 

niks is mijn kinderen 

teveel. Ik ben content 

met hen. 
Yvette Maronncau 

Mijn kinderen komen 

veel helpen in het 

bijzonder mijn dochter 
Katrien. Mijn meeste 

gedachten gaan naar de 

kinderen, kleinkinderen 

en achterkleinkinderen. 

Marie-Jeanne 
Vandepitte 



8 
 

  Ik wil mijn zoon een 

pluim geven omdat hij 

altijd klaar staat. Ook al 
heeft hij veel werk. Niet 

alleen mijn zoon maar 

ook mijn schoondochter 

staat paraat voor mij. 
Marie-Claire Buyse 

Valerie Sergier mijn 

achterkleinkind doet 

veel voor mij. Ze is mijn 
God. Ik ben haar 

ontzettend dankbaar. 

Ook haar man is lief en 

doet veel. 

Veronica Notredame 

 

De brandweer verdiend 

voor mij een pluim. Ze 

schermen voor jou huis 
en redden 

mensenlevens. 
Raymonde Billiau. 

Marie-Jeanne mijn 

vrouw. Ze verzorgd mij, 

ze doet veel voor me. Ik 
ben haar erg dankbaar. 

Haar liefde is alles voor 

mij. 
Noël Strumane  

Ik zie mijn kinderen 

graag. Ik ben trots 

omdat ze hun best 
doen. Ze zijn alles voor 

mij. 
Denise Vanrobaeys 

Mijn vrouw verdiend een 

pluim. Ze is nog steeds 

zo mooi als toen we 
trouwden. Ze doet alles 

voor mij. 
Michel Bau 

Het personeel van het 

Torrehof verdiend een 

pluim omdat ze 
vriendelijk en 

meegaande zijn. 
Tourlousse Daniël 

Mijn dochter en 

kleinkinderen verdienen 

de grootste pluim 
gewoon omdat ik hen 

graag zie. 
Lambelein Magda 
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Ik probeer zoveel mogelijk mensen aan te spreken. 

Toch is het onmogelijk iedereen te bevragen. Staat 

jullie tekstje ditmaal niet in het krantje dan komen 
jullie misschien wel de volgende keer in ons 

krantje. Want we vinden iedereen van jullie even 
belangrijk. 

Het personeel van 

het Torrehof 

verdienen een 
pluim. Ze hebben 

een luisterend oor 

voor mij. 
Annie Vanhoutte 

Ik wil een compliment geven 

aan het personeel. Ik vind 

hun werk goed. Ook al de 
mensen die naar hier komen 

wil ik een pluim geven en het 

beste wensen. 
Walter Van Renterghem 

Ik wil graag een dank u 

wel zeggen aan het 

team van het Torrehof. 
Ik komt er heel erg 

graag en voel me er 

thuis door de goeie en 

lieve zorgen.Ik geef 

jullie een dikke pluim 

voor jullie werk. 
Willy Clauw 

Ik geef de brandweer een 

compliment omdat zij 

mensenlevens kunnen 
redden. 
Luc Rogiers 

Ik wil mijn vrouw een 

compliment geven omdat ik 

haar graag zie. Ze is een 
fantastische vrouw. Ik  zou 

niet wisselen.  
Wilfried Mooren 
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Vrijwilligers gezocht 

 
Wie voelt zich geroepen om vrijwilligerswerk te doen bij 

ons? 

 als we gaan wandelen om een rolstoel te duwen 

 als ondersteuning voor de breiers, om hulp te 

bieden bij knutselen 

 

 

Je zou ons er alvast een groot plezier mee doen. 
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Zomeruur 

 
In de nacht van zaterdag 28 maart 2020  

op zondag 29 maart 2020. 

 

  

https://www.google.be/url?sa=i&url=https://www.pinterest.com/pin/544654148686493908/&psig=AOvVaw3avnaaCOULt132dZWJVcVC&ust=1581339027036000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiCsZPBxOcCFQAAAAAdAAAAABAD
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De jarigen van de maand 
Van Renterghem Walter is jarig op 26 maart 1944. 

Hij mag dan 76 kaarsjes uitblazen. 
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Pyjamadag 

Dit jaar vieren we de 5de editie van de Nationale 

Pyjamadag. We vieren dit op vrijdag 13 maart 2020.  

Die dag steunen we met z’n allen kinderen en jongeren 
die niet naar school kunnen wegens langdurige ziekte. 

Daarom willen wij ook deelnemen. 

 
Wat doet Bednet? 

Bednet zorgt ervoor dat kinderen die lange tijd of 

regelmatig niet naar school kunnen wegens ziekte, van 

thuis uit live de les kunnen volgen in hun eigen klas. Zo 

blijven ze mee met de leerstof en blijven ze hun 

vrienden zien.  
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Daarom doen we een warme oproep om in pyjama naar 

het Torrehof te komen.  

Trek dus gerust terug jullie pyjama aan na het wassen 

en de tandenpoets. 
Zo tonen wij dat we de kinderen en jongeren steunen 

die pech hebben. 

Zo tonen wij dat we een hart hebben. 

Een hart voor onze medemens. Een hart voor de 

toekomst. 

Jullie doen toch ook mee hé? 
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In de kijker 

Joël Camiel Beddeleem is geboren op 22 februari 1947 

thuis in Stavele. Hij heeft drie broers en twee zusters. 

Jammer genoeg is er al 1 zus gestorven. 
 

Hij ging naar school in Roesbrugge tot zijn 14de. 

Leren was niet echt iets voor Joël. 

Hij hield van kattenkwaad. Een echte (b)engel dus.     

Zo was deze bengel eens boven opgesloten in school.   

Als straf mocht hij niet naar huis gaan eten.  

Toen zijn meester weg was zetten zijn vrienden een fiets 
en stonden er op. Zo lieten zijn vrienden hem vrij. 

Jullie kunnen zich waarschijnlijk al inbeelden hoe blij 

zijn meester was. In de namiddag werd zijn moeder 

naar school gevraagd. De meester was niet te spreken 

over kapoen Joël. Dit is een foto van het jaar 1958. 
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Na zijn schooltijd ging Joël werken in Keiem. Hij bleef 

daar ook slapen. 

In het weekend hielp Joël ook op de boerderij.  

Op latere leeftijd ging hij gaan werken naar Kortrijk in 
de Panne fabriek. Hij kocht toen een scooter om naar 

Poperinge te rijden. Daar nam hij dan de trein. Ook ging 

hij soms met vrienden naar zijn werk. 

 

In 1998 stierf Joël zijn mama. Hij is toen gaan wonen 

bij zijn zuster Marleen.  

Op 65 jaar ging hij op pensioen en kwam Joël ook 
dagelijks naar het Torrehof. Hij komt graag naar ons. 

 

Joël fietste vroeger in een fietsclub te Krombeke. 

 
In 1970 werden de kampioenen van de wielertoeristen 

in de bloemetjes gezet en gevierd aan het clublokaal bij 

Daniel Carpentier. 
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Joël geniet van het sporten bij Siska. 

Hij ziet ook graag de koers op tv.   

Hij supportert voor Vanderpoel. 

 
Ook Thuis is een tv programma die Joel volgt. 

 

Joel had vroeger ook een zwarte lieve hond Molie. 
Toch is zijn lievelingsdier een kat. Een kat vindt hij 

mooi. 

 

Verder is het lievelingskleur van Joël Lichtblauw. 
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Diep bedroefd nemen we afscheid van… 

Overlijdens in het woon- en zorgcentrum: 

 

  2 februari Caulier Gerard 
  7 februari Verminck Brigitte 

  14 februari Merlevede Maria 

  14 februari Decock Jeanne 
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Fijne herinneringen 

 

 

 

 

 

 

Maria lichtmis 

deed ons smullen 
van overheerlijk 

lekkere 

pannenkoeken. 

Het werd zelfs zo 

gezellig dat 

zingen, dansen en 

ook een beetje gek 
doen niet uitbleef. 

Dank u wel 

iedereen voor de 

fijne dag. 
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Niet alleen Maria 
Lichtmis maar  

ook knutselen zorgt 

soms eens voor gekke 

taferelen. Aan plezier is 

er alvast geen tekort bij 

ons in het Torrehof. 

Dankbaar voor de vele 
prachtige momenten die 

we samen kunnen 

beleven.  

 



21 
 

  

Een directeur lijkt op 

een dirigent.  

Een dirigent van een 

groot orkest, dat speelt 

en zingt,  

om het mooist, om het 

best. 

Hij stuurt en wijst, en 

staat fier vooraan.  

En nu en dan maakt 

hij een buiging en zegt:  

Dank je wel, dat heb je 

goed gedaan! 

Vandaag is het aan de 

muzikanten van het 

groot orkest, 

om te zeggen dank u 

wel, u doet uw best. 

We maken het elkaar 

soms niet altijd even 

gemakkelijk, 

maar we zijn er steeds 

voor elkaar.  

We willen je dan ook 

graag verrassen met dit 

gebaar. 

Dag van de directeur - 

31 januari 2020 



22 
 

  

De baksels waren achteraf 
goedgekeurd door iedereen. 

MMMM… Lekker!!!!! 

Niet alleen tijdens 
Valentijn zien we elkaar 
graag, maar heel het 
jaar door!!! <3 
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Maandplanning 

Maandag 2 maart 

Menu: soep, gebakken aardappelen, vergeten groenten 

en varkenslapje met charctièresaus. Als toetje rijstpap. 
NM: Doktertje 

 

Dinsdag 3 maart 

Menu: soep, aardappelpuree, hamrolletjes met witloof 

en kaassaus. Het dessert is poire belle hélène. 

NM: Verjaardagstaart jarigen Februari 

 
Woensdag 4 maart 

Menu: Soep, frietjes , gemengde sla en vol- au vent. Als 

afsluiter platte kaas 

NM: Vroeger-later 

 

Donderdag 5 maart 

Menu: Soep, hutsepot, boerenworst en aardappelen. Als 
kers op de taart pralinémousse. 

NM: Dag van de strips en quiz 

  

Vrijdag 6 maart 

Menu: Soep, gepaneerde vis, tartaarsaus en 

broccolipuree. Het dessert is kiwi. 

NM: Petanque 
 

  



24 
 

Maandag 9 maart 

Menu: Soep, natuuraardappelen, prei, cordon bleu met 

bruine saus. Als toetje vers fruit. 

NM: De notenclub 
 

 

Dinsdag 10 maart 

Menu: Soep, wijting in currysaus, groentenmix en 

gebakken aardappelen. Pudding met koekje als 

afzakkertje. 

NM: Vlaamse Kermis 
 

Woensdag 11 maart 

Menu: Soep, aardappelen, erwtjes en wortelen, 

soepvlees met mosterdsaus. Fruityoghurt als dessert. 

NM: Alles rond beroepen 

 

Donderdag 12 maart 
Menu: Soep, rijst, broccoli en kipfilet met currysaus. 

Het dessert is tiramisu. 

NM: Cakes bakken en twee voor twaalf 

 

Vrijdag 13 maart 

Menu: Soep, vleesbrood met vleesjus, aardappelen, 

snijboontjes of warme krieken en aardappelen. Het 
dessert is vers fruit.  

NM: Pyjamadag 
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Maandag 16 maart 

Menu: Soep, peterseliepuree, witte kool, kalkoen cordon 

beu met jagersaus. Als toetje karamelpudding 

NM: Lentebingo 
 

Dinsdag 17 maart 

Menu: Soep, aardappelpuree, rode kool, slavink 

ajuinsaus. Het dessert is vers fruit. 

NM: Raad de premie en 2 tot de zesde macht 

 

Woensdag 18 maart 
Menu: Soep, kalkoenfilet met roomsaus fruit en 

frituurgerechten. Als dessert rijstpap. 

NM: Levensloopspel 

 

Donderdag 19 maart 

Menu: Soep, wortelpuree en hokifilet met 

basilicumroomsaus. Als toetje is het platte kaas met 
fruit. 

NM: Lentequiz en knutselen Moederdag 

 

Vrijdag 20 maart 

Menu: Soep, aardappelen, kalfsblanquette en 

juliennegroeten. Het dessert is fruit op sap. 

NM: Zumba 
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Maandag 23 maart 

Menu: / 

NM: Muziekreminiscentie 

 
Dinsdag 24 maart 

Menu: / 

NM: Bewegen en muzikale namiddag 

 

Woensdag 25 maart 

Menu: / 

NM: Quiz over gerechten 
 

Donderdag 26 maart 

Menu: / 

NM: Bingo 

 

Vrijdag 27 maart 

Menu: / 
NM: Vragenspel 

 

Maandag 30 maart 

Menu: / 

NM: Bakken 

 

Dinsdag 31 maart 
Menu: / 

NM: Zangnamiddag 
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Recept van Oma en Opa 

Wat? 

kaasstengels maken 

 
Ingrediënten 

*6 plakjes bladerdeeg uit de diepvries 

*175 gram geraspte kaas naar keuze (jong belegen werkt 
het beste) 

*tijm 

*zout en peper 

*Italiaanse kruiden 

*Een ei   of  3 eetlepels olie 

 
Bereidingswijze 

1) Verwarm de oven voor op 200 graden.  

2) Leg de bladerdeeg plakjes op het aanrecht naast 

elkaar om te ontdooien.  

3) Creëer rechthoeken door drie keer 2 plakjes 

bladerdeeg aan elkaar vast te plakken. Op die manier 

krijg je langere kaasstengels. Vind je dat te veel moeite? 
Dan laat je de plakjes enkel. 

4) Snijd van elke rechthoek, of van elk plakje, 4 lange 

stroken. 

5) Besprenkel de bladerdeeg met voldoende kaas.  

6)Wil  je mooie spiraalvormige kaasstengels? Draai de 

stroken dan tot spiralen en leg ze op de bakpapier 

beklede bakplaat.  
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Dit doe je door  elke reep te nemen  en deze repen in 

tegengestelde richting te draaien. 
7) Kluts het ei.  

8) Meng vervolgens het ei – of meng de olie – met de 

tijm, het snuifje zout, peper en Italiaanse kruiden.  

9) Bestrijk de stengels dun met dit mengsel. Dit maakt 

een plakkerig laagje waar zo de kaas aan zal blijven 

vastplakken. Maak het niet te dik! 

10) Bestrooi de stengels met de kaas. Probeer het 
evenredig te verdelen over de stengels. Je wil niet een 

hele dikke kaasstengel hebben en een hele dunne. 

11) Bak de kaasstengels in de oven ongeveer 20 

minuten goudbruin en krokant. (op 200 graden) 

 

 

Je kunt dit warm eten maar ook koud. 

 
 

  

https://www.google.be/url?sa=i&url=https://www.cakies.nl/recept/kaasstengels/&psig=AOvVaw1Sd8rUvKz_pgNEbLJ_lviq&ust=1581347301542000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJisuvnfxOcCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.be/url?sa=i&url=https://www.cakies.nl/recept/kaasstengels/&psig=AOvVaw1Sd8rUvKz_pgNEbLJ_lviq&ust=1581347301542000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJisuvnfxOcCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.be/url?sa=i&url=https://www.cakies.nl/recept/kaasstengels/&psig=AOvVaw1Sd8rUvKz_pgNEbLJ_lviq&ust=1581347301542000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJisuvnfxOcCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.be/url?sa=i&url=https://www.cakies.nl/recept/kaasstengels/&psig=AOvVaw1Sd8rUvKz_pgNEbLJ_lviq&ust=1581347301542000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJisuvnfxOcCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.be/url?sa=i&url=https://www.cakies.nl/recept/kaasstengels/&psig=AOvVaw1Sd8rUvKz_pgNEbLJ_lviq&ust=1581347301542000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJisuvnfxOcCFQAAAAAdAAAAABAD
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Spelletjes 

 
 
 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https://www.pinterest.com/pin/606719381031120536/&psig=AOvVaw3_IpVL3iGQener_XKwKoWr&ust=1581345393363000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiO1ufYxOcCFQAAAAAdAAAAABAt
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Dit is een kleurplaat voor volwassenen. Maken jullie er 

een kunstwer van? Wie weet hangen we hem uit. 

 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https://www.pinterest.com/pin/570760952756434861/&psig=AOvVaw3_IpVL3iGQener_XKwKoWr&ust=1581345393363000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiO1ufYxOcCFQAAAAAdAAAAABA8
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