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De Torregazette 2022 

Maanden : juli-augustus 

 
 

Dvc het torrehof 

Lange Torhoutstraat 29 IEPER 

057/22.69.47 

Iedere werkdag bereikbaar 

Van 8 u tot 17u15 
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Jullie woorden/ waarden 

Ik heb in mijn 

soldatentijd echt 

genoten. Ik ben 

begonnen in Koksijde 

daarna Zimmerzak, 

glaaien Je leerde 

daar veel vrienden 

kennen. We dronken 

dan af en toe eens een 

pintje. Dit was een 

schone tijd. Er waren 

toen ook veel walen 

bij ons. Ook met hen 

schoot ik goed op. 

Dirk Haveneers 

Ik werkte 

vroeger 

thuis altijd 

in de tuin in 

Stavele. Ik 

zou dat 

graag nog 

eens doen. 

Nu mis ik de 

tuin. 

JoEl 

Beddeleem 

In mijn leven is mij het meest mijn 

geboorteland Duitsland 

bijgebleven. Ik ben daar geboren. Ik 

zat daar ook in het kleuterklasje. 

Als militair was ik daar van 84 tot 

94. Het mooiste in Duitsland vind ik 

de natuur. 

Rudy decroix 
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De mooiste herinnering uit mijn leven is 

het huwelijk met mijn man Maurice. Dit 

jaar zouden we 63 jaar getrouwd zijn 

geweest. Jammer genoeg is hij al drie 

jaar gestorven. Ik mis hem enorm. 

Agnes Lesage 

Het gene mij het 

meeste  bij 

gebleven is, is toen 

mijn vader zijn 

eerste tractor 

kocht. Ik was 

toen nog een 

kind. Ik keek toen 

echt op naar die 

tractor. He.t was 

een John Deere 

met smalle 

wieltjes dicht bij 

elkaar langs 

voren . 

Guido 

haghedooren 

Mijn mooiste 

herinnering is 

vakantie in 

Mallorca. We 

hebben daar echt 

vakantie genomen. 

Rusten. Je moet toch 

niks doen hé als je 

vakantie  neemt? Het 

was daar rustig en 

goed warm. Als je 

goed betaald, 

dragen ze jouw 

daar op handen en 

hoef je niks meer te 

doen. 

Fransiscus frans 
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Mijn jeugdjaren zijn 

me echt bijgebleven. 

Ik ging toen dansen 

in Ieper en 

Vlamertinge in een 

dancing samen met 

mijn vrouw. Het 

waren de goede 

tijden waarin je 

nog eens ergens 

naar toe kon gaan. 

Rudy Ramout 

De mooiste dag uit 

mijn leven is mijn 

huwelijk met lena. 

We huwden de 1ste 

juli.  We vieren dit 

jaar onze 51ste 

huwelijks- 

verjaardag. 

Daniël Taveirne 

Mijn reizen zijn 

mij het meest 

bijgebleven onder 

andere Cuba, 

Mexico en zelfs 

twee maal de 

Verenigde Staten. 

Ook hebben we 

heel Zuid Afrika 

gezien. 

Griekenland en 

Athene. 

Willy degryze 

De mooiste tijd is 

toen mijn mama 

nog leefde. Ik 

kan daar niet zo 

goed over 

praten. Het gemis 

is zo groot dat 

het mij teveel 

pijn doet. 

Carine lottegier 
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Er zijn veel dingen die je in uw hart 

bewaart ( herinneringen ) maar die je 

niet kunt uitspreken. Toen we jong 

waren gingen we gaan dansen naar 

Lapiere in Ieper. Dit was een mooie tijd. 

Jammer genoeg zijn we nu niet meer 

jong. 

Nelly migom. 

 

De mooiste 

herinnering uit mijn 

leven is het huwelijk 

van Gabriël zijn 

nicht. Zo leerde ik 

hem kennen. Het was 

onze eerste dag de 

hele tijd samen. Hij 

was mijn 

buurjongen. Ik  

geniet nog als ik aan 

die dag denk. Het zijn 

mooie herinneringen 

Andrea Caignie 

De mooiste 

herinnering 

uit mijn leven 

is mijn 

huwelijk Met 

Willy. Het was 

mijn zus haar 

lief maar ik 

snoepte hem 

af. Ik zag hem 

voor het eerst 

in Rumbeke in 

het karretje. 

Hemeryck 

Monique 
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Ik had een 

strenge papa. ik 

mocht niet veel. 

Op een dag 

mocht ik eens 

blijven slapen bij 

een vriendin. Zo 

leerde ik Michel 

kennen. Michel 

kwam dan naar 

de hoogmis. Of 

als mijn vader 

aan het werk 

was. Ik mocht 

Michel maar 2 

uur zien in een 

week. Papa dacht 

dat ik dat 

geloofde maar 

ik deed toch 

lekker mijn zin. 

Betty 

Woutermaertens 

Ik heb zoveel mooie 

herinneringen dat 

ik niet weet wat de 

mooiste is. 

Simonne De Backer  

 

Ik zou zoveel 

willen overdoen in 

mijn leven onder 

andere mijn reizen. 

Barcelona, 

Andalousië, 

Spanje,… 

Magda Lambelein 

 

 

Mijn vrouw en 

kinderen zijn het 

mooiste in mijn leven 

en daarna de 

kleinkinderen. 

Frans Wyffels 
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De mooiste tijd 

van mijn leven is 

de soldatentijd. Je 

moet daar niet 

veel doen. Ik hield 

daar de wacht. Ik 

had daar veel 

vrienden van 

verre en dicht. 

Jacques Billiau 

Ik heb altijd een 

mooie tijd gehad. 

Wanneer je 

getrouwd bent, 

kinderen hebt, 

elkaar graag ziet 

dan ben je gelukkig. 

Ik ben denk ik 

altijd al content 

geweest. 

Lucienne Hullaert 

De mooiste tijd is toen mijn mama leefde. 

Mijn mama zorgde voor de kinderen 

terwijl ik werkte. We leefden ook samen. 

Yvonne debouck 

De mooiste 

herinnering 

is mijn mama. 

Zij is het 

punt in mijn 

leven. 

Momenteel 

ben ik 

content. 

Christiaan 

Claessens 

De geboorte van mijn 

kinderen, voor het eerste 

keer hem vasthouden. 5 

jaar geleden zijn we naar 

Mexico geweest op reis. Ik 

heb daar zoveel mooie 

herinneringen. De 

cultuur, eten, en 

zwemmen met dolfijnen. 

Graag zou ik nog eens 

terugkeren. 

Saar  
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Mijn mooiste herinnering is mama 

worden.  

Inne  

Een moeilijke 

vraag. Kheb al 

veel mooie 

momenten 

gehad in mijn 

leven maar als 

ik er 1tje uithaal 

is het de reis met 

de moto naar 

Griekenland. We 

waren dan weg 

voor 1 maand. 

hilde 

Mijn huwelijksreis 

naar Griekenland 

voor 20 dagen met 

een cruise 

inbegrepen. Op mijn 

22ste was dit voor 

mij mijn eerste 

buitenlandse reis. 

De geboorte van 

mijn dochter was 

ook een mooi 

moment. 

Sandra 

Mijn mooiste herinneringen 

zijn wandelingen in het bos. 

Willy Clauw 



 

9   

Ik heb zoveel mooie herinneringen. 

Van mijn kindertijd tot nu. En ik 

hoop er nog massa, s te kunnen 

maken. De mooiste tijd vind ik toch 

de kindertijd en jeugdjaren. 

Onbezonnen, zich van geen kwaad 

bewust. De wereld ligt aan je voeten 

en je bent 1000 man sterk. Je hebt het 

grootste geluk als je kunt 

opgroeien in een warm nest. Ik heb 

dat geluk gehad.  

Jullie kapoentje Jenivertje 

Mijn mooiste herinnering is toen 

ik meedeed met de rally. Ik was 

toen bestuurder. Mijn co piloot 

had toen 1 been. Ik deed 8 maal mee. 

Dit was een mooie tijd maar wel 

kostelijk (duur) 

Roland Verhoest 
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Herinneringen 

 



 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

   



 

13 

   

 



 

14 

 

 

 



 

15 

 

 

  



 

16 

 

  



 

17 

Verjaardagen 

Verjaardagen in de maand 

juli 

▪ Liliane Beun wordt de 1ste 

juli 82 jaar. Ze is van het 

jaar 1940 

▪ Franciscus Wijns is jarig op 

16 juli. Hij is van het jaar 

1945 en mag dan 77 kaarsjes 

uitblazen 

▪ 86 jaar wordt Anna Steur 

op 17 juli 86 jaar. (1936) 

▪ In het jaar 1942 werd 

Gabriël Christiaan 

geboren op 31 juli. Hij is nu 

kop 80 jaar. 
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Verjaardagen in de maand 

augustus 

▪ Jacques Billeau is 72 jaar 

op 19 augustus. Hij is van 

het jaar 1950. Ook dirk 

Haveneers is dan jarig. Hij 

wordt dan een jaartje 

ouder namelijk 73 jaar. 

▪ Daniël Taveirne is van het 

jaar 1946. Hij wordt op 20 

augustus 76 jaar.  
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Maandprogramma juli / aug 

 

Ma 4/07: 

Landenquiz/ kaarten buurthuis 

menu: mimosaburger, pepersaus, broccoli, peterselie-

aardappelen, fruityoghurt 

Di 5/07: 

Kabaret-optreden in de Oude Kapelle 

menu: kalkoenlapje, honing-tijmsausje, erwten, wortel, 

aardappelen, vers fruit 

Woe 6/7: 

Waterspelletjes/ Tour de France in de Oude Kapelle 

menu: kalfsblanquette, gestoofde wortel en kroketjes, 

ijsje 

Do 7/7:  

Quiz rond sprookjes/ memory/ Tour de France in de 

Oude Kapelle 

menu: spaghetti bolognaise, caramelpudding 

Vrij 8/7: 

knutselen Frankrijk/ Rummikub 

menu: Hokifilet, dillesaus, gestoofde wortel, puree, vers 

fruit 
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Ma 11/07: 

Gesloten, Vlaamse Feestdag 

Di 12/07: 

Hoger/lager – Estafette spelen, Tour de France in de 

Oude Kapelle 

menu: chipolata, bruine saus, knolselder in 

bechamelsaus, aardappelen, vers fruit 

Woe 13/07: 

bewegen / zingen, Tour de France in de Oude Kapelle 

menu: vispannetje, fruitjes, tomaten, mousse 

Do 14/07: 

Quiz Frankrijk/ verjaardagen vieren/ Tour de France in de 

oude Kapelle 

menu: kippenreepjes in bieslooksaus, courgette, 

champignons, wortel, nasi-goreng, ijsje 

Vrij 15/07: 

Bingo / gezelschapsspelletjes/ breien in de Oude Kapelle 

menu: koude schotel met tonijn en perzik, 

aardappelsalade, vers fruit 

Ma 18/07: 

gezelschapsspelletjes/ kaarten in de Oude Kapelle 

menu: boomstammetjes, vleesjus, witte kool en 

aardappelen, yoghurt 

Di 19/07: 

knutselen / zomerbingo 

menu: hamrolletjes met witloof, kaassaus en puree, fruit 

Woe 20/07: 

bewegen of wandelen/ aardbei-milkshake maken/ Tour 



 

21 

de France in de Oude Kapelle 

menu: casselrib, tijmsaus, gestoofde prei, aardappelen, 

ijsje 

Do 21/07: 

DVC gesloten, Belgische feestdag 

Vrij 22/07: 

Quiz / Tour de France in de Oude Kapelle 

menu: gebakken vis, tartaarsaus, spinaziepuree 

Ma 25/07: 

Quiz roze/ kaarten buurthuis 

menu: kalkoen cordon bleu, bruine saus, spinazie in 

bechamelsaus, aardappelen, platte kaas met ananas 

Di 26/07: 

activiteit Frankrijk / dobbelspel 

menu: koolvis, kreeftensaus, knolselderpuree 

Woe 27/07: 

Quiz Tour de France/ wandelen of bewegen 

menu: balletjes in tomatensaus, champignons, gestoofde 

wortel, puree, ijsje 

Do 28/07: 

Lasagne maken/ film 

menu: koude schotel met americain, frietjes, mousse 

Vrij 29/07 

pictionary/ breien in de Oude Kapelle 

menu: kippenbout, gevogeltejus, appelmoes, gebakken 

aardappelen, vers fruit 
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Ma 1/08: 

Bingo / Kaarten in de Oude Kapelle 

menu: Kipf, zoetzure saus, groenterijst, ananas, yoghurt 

Di 2/08: 

volksspelen 

menu: rundsburger, asaus, wortelen, aardappelen, fruit 

Woe 3/08: 

taalspelletjes/ quiz, sorbet van watermeloen 

menu: Vol au vent, champignons, rauwkostsalade, 

frietjes, mousse 

Do 4/08: 

samenstellingen/ handverzorging 

menu: lamsepigram, boontjes in tomatensaus, krieltjes, 

ijsje 

Vrij 5/08: 

Quiz drank / bingo/ breien in de Oude Kapelle 

menu: gegratineerde vis, veloutésaus, oventomaat, 

aardappelen, fruit 

Ma 8/08: 

handverzorging/ kaarten in de Oude Kapelle 

Di 9/08: 

Wafels bakken / namenquiz 

Woe 10/08:  

bewegen / zakwerpen 

Do 11/08 

cupcakes bakken / verhalen bingo 

Vrij 12/08: 

zintuigen + visuele effecten / gezelschapsspelletjes 
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Ma 15/08: 

Gesloten, OLV hemelvaart 

Di 16/08: 

Hoger/ lager – 6letterwoord 

Woe 17/08: 

zingen/ bewegen, jarigen vieren 

Do 18/08: 

fotoshoot 

Vrij 19/08: 

film en verwenbordje 

Ma 22/08:  

Memory / kaarten in de Oude Kapelle 

Di 23/08: 

Plaatjes aanvragen, dag van de romantische muziek 

Woe 24/08: 

Samenstellingen / nagelverzorging 

Do 25/08: 

Banasplit-dag, bananenquiz / bewegen of wandelen 

Vrij 26/08: 

Petanque/ knutselen/ breien in de Oude Kapelle 

Ma 29/08: 

Estafette/ kaarten in de Oude Kapelle 

Di 30/08: 

Gezelschapsspelletjes, Quiz vissen, jarigen vieren 

Woe 31/08:  

Vlaamse kermis 
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Wie zijn wij? 

BuurtzorgCoördinator: Maddy 

Coördinator: Angelique 

Ergo: Saar  

Verpleegkundige: sandrA 

Animator: hILDE 

iNNE 

 Jennifer 

Logistiek Medewerker: Nadia 

 


