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De Torregazette 2023 

MAANDPLANNING & menu 

Maand : MAART 

 
CDV Het Torrehof 
Lange torhoutstraat 29, ieper 
057/22.69.47 
Iedere werkdag bereikbaar van 8 u tot 17u15 
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Woensdag 1 maart: 

Bingo & hobbycafé in het buurthuis 

Ossetong in Madeirasaus met champignons en 

kroketjes, tiramisu 

Donderdag 2 maart: 

Dobbelspel, knutselen en beweegmoment  

 Kipfilet, bruine saus, tomaat in de oven, 

gebakken aardappelen, fruityoghurt 

Vrijdag 3 maart: 

Jaren 60 in het buurthuis 

Wijting filet, kervelsaus, gestoofde wortelen 

aardappelen, mandarijn 
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Maandag 6 maart 

Dag van de tandarts: quiz 

kaarten in het buurthuis 

 Cordon bleu, gevogeltejus, witte kool in 

bechamelsaus, peterseliepuree, karamelpudding 

Dinsdag 7 maart 

Gespreksbal, knutselen en beweegmoment 

hokifilet, dijonaisesaus, wortelpuree, 

fruitsalade 

Woensdag 8 maart 

Wandelen en hobbycafé in het buurthuis 

 konijn op grootmoeders wijze, sla en frietjes, 

platte kaas met ananas 

Donderdag 9 maart 

Babbelbox, land-zee-luchtspel, beweegmoment 

kipfilet, basilicumroomsaus, gestoofde 

andijvie, aardappelen, rijstpap met krieken 

Vrijdag 10 maart 

Carnavalsbingo in het buurthuis 

Spaghetti bolognaise 
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Maandag 13 maart 

n.a.v Pyjamadag: ontbijt in het buurthuis 

Zingen & kaarten in het buurthuis 

Kippenbil met Robertsaus, perzik en gebakken 

aardappelen, vanillepudding 

Dinsdag 14 maart 

Zintuigenspel en beweegmoment 

 Varkensspiering, vleesjus, schorseneren in 

bechamelsaus, aardappelen, mandarijn 

Woensdag 15 maart 

Muzikaal pak en hobbycafé in het buurthuis 

Gevogelteworst met bruine saus, gestoofde 

spruitjes met spek, aardappelen, fruityoghurt 

Donderdag 16 maart 

CARNAVALSDAG! Kom allemaal verkleed naar 

het dagcentrum!!! 

Hespenrolletjes met witloof, kaassaus en 

puree, chocolademousse 

Vrijdag 17 maart 

Memory en fotonamiddag in het buurthuis 

Koolvisfilet met knolselder en tagliatelle en 

currysaus 
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Maandag 20 maart: 

Zesletterwoordspel & kaarten in het buurthuis 

Dinsdag 21 maart: 

Lente-quiz, knutselen en beweegmoment 

Woensdag 22 maart: 

Quiz water, hobbycafé in het buurthuis 

Donderdag 23 maart: 

verwenzorg, voedselrolletjes maken voor vogels 

en beweegmoment 

Vrijdag 24 maart: 

Wafeldag, kaarten 

Maandag 27 maart: 

Hoger/lager & kaarten in het buurthuis 

Dinsdag 28 maart: 

Zesletterwoordspel, ganzenbord en 

beweegmoment 

Woensdag 29 maart: 

Muzikaal pak & hobbycafé in het buurthuis 

Donderdag 30 maart 

Paas-quiz, beweegmoment 

Vrijdag 31 maart: 

Pictionary & sfeercafé in het buurthuis 
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Wie zijn wij? 

 

Buurtcoördinator:  Maddy 

Coördinator:  Angelique 

Ergo:     Saar  

Kinesist:   Stacy 

Verpleegkundige :  Sandra 

Animator:   Hilde 

Inne 

    Jennifer 

Logistiek Medewerker: Nysa & Legese 

 

 

 

 


