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De Torregazette februari 2020 

 

Dagverzorgingscentrum ‘Het Torrehof’ 
Lange Torhoutstraat 29 
8900 Ieper 
057/22.69.47 
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Voorwoord 

Lieve mensen, lieve vrienden, 

 

de maand januari loopt al weer op zijn einde. 
We zijn 2020 weer met heel veel enthousiasme gestart.  

Hiervoor willen we jullie bedanken.  

Jullie dankbaarheid, jullie vrolijkheid of aanwezigheid 

maken het voor ieder van ons de moeite waard. 

Februari mag dan wel de kortste maand zijn, het wordt 

zeker een leuke, gezellige maand. 

 
Laat februari vooral in het teken staan van de 

vriendschap. 

Elkaar een hand uitsteken, een luisterend oor zijn, 

elkaar rust bieden wanneer het voor iemand chaos is, 

iemand voor de zoveelste keer aanhoren, verdragen, 

niemand buitensluiten ook al ligt de ander ons niet zo. 

Het lijkt simpel maar dat is het niet altijd. 
Ook wij gaan soms de mist in, lopen onszelf of jullie 

voorbij.  

Het belangrijkste is beseffen dat niemand perfect is. 

Het belangrijkste is ons best doen en elkaar 

respecteren. 

We zijn goed bezig. We zijn trots op iedereen. 

We zijn een toffe bende. 
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Jullie woorden… 

zie   Vriendschap is voor mij altijd 

tevreden zijn, geen ruzie 

maken. Ik kan niet tegen luid 

doen. 

Odette Vandepitte 

 

Vriendschap is mooi, 

schoon en geestig. 

Madeleine 

Vanelverdinghe 

 

Vriendschap en liefde is 

gezellig. 
Roland Verhoest 

Vriendschap is vriendelijk zijn 

tegen elkaar, samen lachen, en 
eens een rare uit ons botten 

slaan. 

Suzanne Lobelle 

 
Vriendschap is samen praten en 

lachen. 
Raymonde Billiau 

Dit is voor mij alles. 

Alleen zijn is niet 

leuk. Samen zijn is 

zoveel.  Ik ben blij dat 

ik naar hier mag 
komen om onder de 

mensen te zijn 

Paula Herman 

 
Ik mis soms 

vriendschap en liefde 
in mijn leven. In het 

Torrehof ben ik blij dat 

iedereen lief is. Toch 

voel ik een gemis. 
François Bosschaerts  

Vriendschap en liefde is voor 

mij van alles. Van alles is 

altijd content zijn. 
Marcelle Dewilde 

Ik hecht enorm veel waarde 

aan vriendschap en liefde.     

Ik ben 57 jaar gehuwd met 

Marie-Jeanne. Ik zie haar 

nog altijd even graag. 

Noël Strumane 

Ik vind dit heel 

belangrijk. Ik ben niet 

graag met mensen in 

ruzie. Ik huwde op 4 

augustus 1962 met Noël. 

Tijdens ons huwelijk 

zaten we op de kermis. 
Het was een mooie dag 

die ik me nog steeds goed 

kan herinneren. 

Marie-Jeanne 
Vandepitte 
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Vriendschap en liefde is 

belangrijk alsook om 
gezond te kunnen blijven 

samen.  Ik ben 50 jaar 

gehuwd met Maria. Ik zie 

haar heel graag. Ze doet 

veel voor mij. 
Willy Degryse 

Vriendschap en liefde is 

het welzijn van mijn leven. 

50 jaar gehuwd geweest 
samen met mijn man. We 

hadden een goed leven. 
Maria Debacker 

Vriendschap is belangrijk 

anders moet je in oorlog 

leven met elkaar. 
Niemand houdt van 

oorlog denk ik. Liefde is 

voor mij niet echt 

belangrijk meer. 

Rudy Decroix 

 
Voor mij is dat zo belangrijk niet. Wanneer ik Luc 

vraag of hij dan zonder mijn liefde kan lacht hij en 

zegt “Ollesinds” 

Luc Rogiers 

Ik vind de omgang met 

mensen heel belangrijk. 

Ik kan niet tegen ruzie 
Wiesje Verelst 

Vriendschap is zoveel, 

dingen door de vingers 

zien, de ander positief 

bekijken. 

Marie-Claire Buyse 
 

Liefde en vriendschap dat 

is alles. Wat moet je méér 
hebben? Heb jij méér 

nodig? Ik deed hier altijd 

goed mee voort. 
Denise Vanrobaeys 

Vriendschap vind ik 

belangrijk; contact nemen 

en hebben met mensen. Ik 

ben dit jaar 62 jaar 

getrouwd met Maria 
Debruyne. Dit op 

03/04/1958 
Daniël Tourlousse 

Vriendschap houdt mensen 

recht. De liefde is voor mij 
zo belangrijk niet meer. 

Mijn man is reeds lange tijd 

gestorven. 

Veronique Notredame 

Vriendschap en liefde is 

zoveel. Ik zie Antoinette, 
mijn vrouw nog steeds heel 

graag. 

Michel Beau 
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Vriendschap en liefde is elkaar begrijpen, elkaar helpen, 

elkaar een goede knuffel geven. In mei ben ik 62 jaar 

getrouwd. Ik zie haar graag. Ik heb haar echt nodig. 
Daniël Tierssoone 

Ik vind vriendschap 

en liefde heel 

belangrijk voor 

iedereen. Ik wens dat 

we in een wereld 

mogen leven waar 

liefde heerst, waar 
we lief mogen zijn 

voor zijn voor elkaar.  
Simonne De Backer 

Vriendschap is elkaar goed 

begrijpen, ik hoop nog veel naar 

het dagcentrum te mogen 

komen samen met vrienden. 

Liefde is voor mij zo belangrijk 

niet meer. 
Hendrik Deberdt 

Que c’est très important avoir 

de l’amitré et de l’amour pour 

tout le monde parce que c’est 

comme ça 

Elise Wallard 

 

Vriendschap en 

liefde is heel 

belangrijk. Het is 
goed. Het doet een 

mens deugd. Ik heb 

dat thuis. 
Tina Colling 

Er is een verschil tussen 

vriendschap en liefde. Liefde 

is liefde. Liefde is tussen twee 
mensen. Als je iemand lief 

hebt moet je dat niet vertellen 

tegen anderen. Mijn schat is 

Madeleine. 
Sercu Albert 

Ik vind vriendschap, 

liefde soms wat 

overdreven maar het 
is toch heel mooi. Ik 

zie mijn Marie-Jeanne 

nog steeds heel graag. 

Ik hoef niemand 

anders. Ze is een goed 

beenhouwerinnetje. 
Etienne Hollebeke  

Als het maar kan blijven 

duren.. het is het mooiste 
wat er is.                                       

Liefde is vertrouwen hebben 

in elkaar. 

Annie Vanhoutte 
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Ik heb daar nood aan.  

Ik kan niet leven zonder 

vriendschap en liefde.  

Ik zou niet alleen 

kunnen leven.             

De eenzaamheid zou me 

doden. 
Betty Woutermaertens 

 

Vriendschap en liefde betekend alles in het leven. Als je 

dat niet hebt of kent dan weet je denk ik niet waarom je 

hier bent. Het is het hoofdbestanddeel van een mens 
zijn bestaan. Ik ben 64 jaar getrouwd geweest met 

Roger. Als er geen liefde was geweest dan zou het niet 

zo lang geduurd hebben. En automatisch is er 

vriendschap wanneer er liefde is. 

Lucienne Hullaert 

C’est tout le deux bien. Mijn 

schoonzoon houdt een 
pralinewinkel open. Dit is 

voor hem en mijn dochter 

liefde. Hij zegt dan “mon 

cherie” 

Nicole Carpentier. 

 

Vriendschap dat is 

aangenaam.                     

Liefde is samen passen 

en gelukkig zijn samen. 
Wilfried Vandeputte. 

Ik vind vriendschap en 

liefde belangrijk omdat je 

dan een hechte band hebt 

met elkaar. Dit is 

aangenaam en gezellig. 
Ikzelf heb een goed 

vrouwtje. Ik mag er niet 

van klagen. 
Wilfried Mooren 

Vriendschap is nooit vervelend. Liefde is interessant. 

Liefde brengt kleur aan je leven. Liefde gaat niet altijd 

over mannen. Je kan liefde krijgen van iemand die je 
helpt of waar je op kan rekenen. Liefde kan komen uit 

een kind. Wat denk je? Ik denk niet dat ik overdrijf. 

Gewoon een glimlach, een handdruk, lieve woorden. 

Mijn hart gaat daar van open. 
Paula Decroix 
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Vriendschap betekend alles, veel geluk. Je ziet je 

kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen.       

Ze hangen aan jou. Dit is alles, dit is geluk. Ik ben 

gelukkig in de staat hoe ik ben. Ook hier is het 

leuk. We hebben hier veel vriendschap. Zolang ik 
naar hier mag komen, ben ik blij. 
Madeleine Verbrigghe 

Vriendschap en liefde 

betekend veel. Het is maar 

dat , dat je moet hebben. 
Magda Lambelein 

Vriendschap is goed 

overeen komen met 
elkaar. Liefde is 

iemand graag zien, 

blijven graag zien. Ik 

ben getrouwd en zie 

mijn vrouw erg graag. 

Ik zou mijn vrouw niet 

graag missen. 
Frans Wyffels 

 

Vriendschap en liefde 

betekenen alles. Ik vind het 

fijn als iedereen goed met 

elkaar opschiet. 
Jacqueline Hugues 

Vriendschap dat is goed opschieten met mijn 

kinderen, dat is regelmatig gaan eten met de kinderen 

en kleinkinderen. Ik vind dit heel belangrijk. Mijn 
man is al 10 jaar geleden gestorven. 

Monique Hemeryck 

 

Vriendschap en liefde 

is goed. Ik weet daar 

niet zoveel over te 
zeggen. Ik vind het 

gewoon goed. 
Joel Beddeleem. 

Vriendschap en liefde is 

goed. Het is fijn om 

welgekomen te zijn. 
Anna Warlop 
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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. 

Dit is vriendelijk zijn, met mij een praatje slaan, 

behulpzaam zijn, mij helpen duwen met mijn rolstoel, 

iemand graag zien 

Willy Clauw 
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Thema februari is enkele bekende 

koppels. 

Frans en Wendy 

Iris Vandenkerckhove beter bekend als Wendy van 

Wanten is afkomstig uit Oostende.                                         

Ze is jarig op 6 februari. Haar geboortejaar is 1960. 
Wendy is een Vlaams model en zangeres. 

 

In 2006 was ze het onderwerp van het 

televisieprogramma “Wie wordt de man van Wendy?” bij 

VTM. Hier heeft ze haar partner gevonden, Frans 

Vancoppenolle, die ook haar manager geworden is.  

 

 
 

Nicole en Hugo 

 

Nicole en Hugo leerden elkaar kennen in 1970.  

Ze werden verliefd op elkaar en vormden een zingend 
duo. 
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Nicole en Hugo in de jaren 70 en nu 

Bart Kaëll en Luc Appermont 

 

42 jaar lief en leed delen, dat zorgt voor een bijzondere 
dynamiek tussen twee mensen, ook bij Bart Kaëll en 

Luc Appermont. In 2010 verrasten de twee iconen van 

de Vlaamse showbizz het publiek met hun bekentenis 

dat ze al jaren een koppel waren.  
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Eric en Sanne 

 

Eric werkte sinds 1989 vooral samen met zangeres 

Sanne, op het podium en achter de schermen.  

Zo werkte hij als manager en producer en schreef hij 

teksten voor haar.  

Ze werden verliefd en begonnen ook een relatie.  

Het duo behaalde in 1990 een eerste succes met het 
nummer “Veel te mooi” Dit werd in Vlaanderen een 

nummer 1-hit.  

In 1995 kregen ze een dochter, Maartje. In 1996 

trouwden ze.  

 

In 2009 en 2010 werd Van Neygen getroffen door een 

hersenbloeding. Hij kreeg ook een hernia. Om die 
redenen besloot het gezin om in september 2012 te 

stoppen met optreden. 

Na zijn eigen muziekcarrière hielp hij dochter Maartje 

bij haar eerste album, verschenen in 2013. 

Het koppel plant in 2020 een jubileumtournee,  

samen met hun dochter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.hln.be/showbizz/maartje-van-neygen-verwerkte-haar-relatiebreuk-met-drie-romances~ae8f1bc5/
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Filip en Mathilde 

 
Dit is een foto van het huwelijk van koning Filip en 

Mathilde. 

Zij zijn ondertussen al 2O jaar gehuwd! In november 

wordt dit 21 jaar. 

Naast hen zie je koning Albert en Paola. 

 
Baekeland Godelieve en Top Jozef 
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13 
 

Sercu Albert en Verbrigghe Madeleine 

 

 
 

Strumane Noël en Vandepitte Marie-Jeanne 

 

 
Proficiat aan alle koppels! Lang leve de liefde. Wanneer 

ik de liefde nog steeds zie blinken in jullie ogen na al die 

jaren.. besef ik… liefde bestaat. 
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10 geboden van dementie 

1) Spreek nooit tegen, geef altijd gelijk. 

2) Zeur niet over het heden, ga terug naar het verleden. 

3) Niet corrigeren, maar afleiden en waarderen 
4) Focus op mogelijkheden, niet op onmogelijkheden. 

5) Niets moet, alles mag. 

6) Vraag nooit te herinneren , maar herinner samen. 

7) Oordeel niet, bemoedig en complimenteer. 

8) Zeg nooit, dat heb ik gezegd, herhaal het gewoon een 

keer. 

9) Preken is voor de kerk, geruststellen dat is het betere 
werk. 

10) Doe niets met dwang, dan duurt het alleen extra 

lang. 

 

Dank u wel aan Madeleine Verbrigghe die mij de tekst 

bezorgde.  
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De jarigen van de maand 
 

 Keusters Louise is jarig op 6 februari. Ze is van het 

jaar 1930. Ze mag dus 90 kaarsjes uitblazen. 

 Beddeleem Joël is van het jaar 1947 en wordt op 22 
februari 73 jaar. 

 De Backer Simonne werd geboren in het 

schrikkeljaar 1932. Op 29 februari wordt zij 88 jaar. 

  

Proficiat! 
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Schrikkeljaar 

Als het een schrikkeljaar is heeft de maand februari 29 

dagen. Het hele jaar duurt dan ook 366 dagen, in plaats 

van 365.  
Je herkent een schrikkeljaar als het jaartal deelbaar is 

door 4.  

2020 : 4 = 505 

Om de 4 jaar is het een schrikkeljaar.  

Een jaar duurt 365 dagen en 6 uur, wij vergeten die 6 

uur.  

4 jaar later tellen we die erbij op; dat is 6 keer 4 dus 24 
uur.  

Iemand die op 29 februari geboren is viert vaak zijn of 

haar verjaardag op 28 februari of 1 maart.  

 

 

  

https://wikikids.nl/Februari
https://wikikids.nl/Jaar
https://wikikids.nl/index.php?title=28_februari&action=edit&redlink=1
https://wikikids.nl/index.php?title=1_maart&action=edit&redlink=1
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In de kijker 

Madeleine groeide op in Frankrijk. Ze woonde in het 

dorpje Vilere avec-Saint. Dit was een departement van 

Normandië. Ze woonde daar graag. 
 

Haar ouders werkten beiden in de suikerfabriek.  

Ze had één zus die 1 jaar jonger was of haar.  

Plechtige Communie. 
 

Jammer genoeg is haar zus gestorven op 67 jarige 

leeftijd.  

Madeleine had een mooie jeugd. Ze ging naar school en 
speelde bij de buren. Ze ging naar school tot haar 15de. 

 

Ze leerde daar voor secretaresse. 

Later werkte Madeleine dan ook in een bureau als 

secretaresse. Eerst in Frankrijk, later in België. 
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In het jaar 1940 kwam Madeleine met haar ouders naar 

België. Ze was toen 20 jaar. 

 

In de danstent La Pierres leerde Madeleine haar 
toekomstige man kennen.  

 
Hij zong daar en Madeleine bezweek voor de charmes 

van Wilfried. 

Madeleine trede in het huwelijksbootje op 23 november 

1946 en kreeg 1 prachtdochter Claudine. 
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Madeleine maakte de 2de wereldoorlog mee. Dit was een 

slechte ervaring door de vele bombardementen die toen 

plaatsvonden. Madeleine kon haar toen samen met 

haar ouders verstoppen in de kelders van de 
suikerfabriek.  

Haar ouders kweekten konijnen en haar papa bakte 

brood zodat ze niks tekort kwamen. 

Madeleine werd ook trotse meter van twee 

kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen.  

Jammer genoeg moest Madeleine 1 kleinkind afgeven 

wat haar groot verdriet deed. 
 

Madeleine is een lieve, vrolijke vrouw die er graag bij is. 

 
Ze houdt van lachen. 
Vroeger was het geen mode van op reis te gaan. Ze ging 

soms wel eens naar haar grootouders voor 8 dagen. 

Als Madeleine nog echt iets zou willen doen in haar 

leven dat ze nog nooit deed is dit het volgende: 

 

Naar Canada gaan met het vliegtuig! 

 
Vroeger woonde er een tante van Madeleine in Canada. 

Wanneer ik vraag of Madeleine niet bang zou zijn op het 

vliegtuig zegt ze mij: “ dat zou mij wel lukken” 
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Vroeger ging Madeleine naar de cinema of gaan dansen 

naar La Pierres. 

 
Madeleine haar lievelingsdier is een hondje. Ze vindt 

een hondje super lief. We hebben vroeger altijd een 

hondje gehad. Snoepie. Snoepie was een poedeltje en 

werd heel graag gezien door Madeleine. 

 
Madeleine haar lievelingskleur is wit. 

 

Haar lievelingseten is gewoon eten zoals vlees en 

groenten. 

 

Madeleine drinkt meestal water maar een pintje lust 

Madeleine ook wel. 
 

Madeleine komt in oktober 100. Ze had nooit verwacht 

zo oud te worden. Ze vindt oud worden tussen de twee 

als ik vraag of ze het leuk vindt. Het is gewoon jammer 

dat je dan niet meer zo goed weg kan. Als Madeleine de 

100 kan bereiken zou ze een feestje met familie en 

vrienden wel zien zitten. We zien wel zegt ze. 
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Diep bedroefd nemen we afscheid van… 

Overlijdens in het woon- en zorgcentrum: 

 27 december 2019  Cloet Renée 

 10 januari 2020  Dumont Roger 
 25 januari 2020  Hoedt Irène 

 26 januari 2020  Dehem Omer 

 26 januari 2020  Van Blaere Irene 

 

 

Overlijdens in het dagcentrum 

  10 januari 2020  Catteau Gabriël 
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Fijne herinneringen 
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Maandplanning 

Maandag 3 februari 

Menu: soep, peterseliepuree, witte kool en kalkoen 

cordon bleu met jager saus. Als toetje karamelpudding. 
NM: Pannenkoeken voor Maria Lichtmis met een vleugje  

muziek 

 

Dinsdag 4 februari 

Menu: soep, aardappelpuree, ham rolletjes met witloof 

en kaassaus. Het dessert is een stuk vers fruit. 

NM: Rad van fortuin of zoek de fout 
 

Woensdag 5 februari 

Menu: Soep, frituurgerechten, fruit , kalkoenfilet met 

room saus. En als kers op de taart: rijstpap. 

NM: kaarten, breien, haken of oorlogsquiz 

 

Donderdag 6 februari 
Menu: Soep, wortelpuree, hokifilet met 

basilicumroomsaus. Als dessert  platte kaas fruit. 

NM: Pictionary 

  

Vrijdag 7 februari 

Menu: Soep, aardappelen, juliennegroenten met 

Kalfsblanquette. Het dessert is fruit op sap. 
NM: kaarten, breien, haken of quiz kledij 

 

Maandag 10 februari 

Menu: Soep, natuuraardappelen, perziken, kippenbillen 

met Robertsaus. Als toetje vanillepudding. 

NM: kaarten, breien, haken of gym 
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Dinsdag 11 februari 

Menu: Soep, puree, schorseneren in bechamelsaus en 

varkensspiering met vleesjus. Mandarijntjes als 

afzakkertje. 
NM: Wie is het? 

 

Woensdag 12 februuari 

Menu: Soep, frietjes, witloofsalade, stoofvlees 

Bourguinon. Mousse als dessert. 

NM: kaarten, breien of ? 

 
Donderdag 13 februari 

Menu: Soep, hutsepot met schelle van de zeuge en 

mosterdsaus. Het dessert is yoghurt. 

NM: Bakken voor Valentijn , wereld radiodag 

 

Vrijdag 14 februuari 

Menu: Soep, tagliatelli Verdi, knolselder, zalm met 
brunoise, lichte currysaus. Om ons hartje te bekoren 

een Valentijns dessert.  

NM: Valentijn 

 

Maandag 17 februari 

Menu: Soep, aardappelpuree, spruitjes met spek, 

hamburger met vleesjus. Als toetje chocoladepudding 
NM: kaarten, breien, haken of bingo 

 

Dinsdag 18 februari 

Menu: Soep, puree, broccoli, scharrolletjes en citroen 

saus. Het dessert is een appel. 

NM: OXO spel 
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Woensdag 19 februari 

Menu: Soep, peterselieaardappelen, gestoofde savooi, 

kipfilet met pepersaus. Als dessert platte kaas met fruit. 

NM: kaarten, breien, haken  of zintuigenspel 
 

Donderdag 20 februari 

Menu: Soep, frietjes met gemende sla, stoofpotje op 

grootmoederswijze ( champignons, ui). Als toetje is het 

speculaasmousse. 

NM: quiz 

 
Vrijdag 21 februari 

Menu: Soep, aardappelen, selder, gehaktballetjes in 

tomatensaus. Het dessert is vers fruit. 

NM: kaarten, breien, haken of ? 

 

Maandag 24 februari 

Menu: Soep, gebakken aardappelen, appelmoes, konijn 
met pruimen. Fruit als dessert 

NM: kaarten, breien, haken of zakwerpen 

 

Dinsdag 25 februari 

Menu: Soep, aardappelen, rode kool, gekruide 

varkensburger met bruine saus. Als dessert 

duopudding. 
NM: De slimste mens 

 

Woensdag 26 februari 

Menu: Soep, aardappelpuree, broccoli, gebakken visfilet 

met dille saus. Yoghurt als dessert. 

NM: kaarten, breien, haken of ? 
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Donderdag 27 februari 

Menu: Soep, natuuraardappelen, gestoofde erwten, 

gevogeltekrokant met vleesjus. Het toetje is panna cotta 

met frambozencoulis. 
NM: gezelschapspelletjes 

 

Vrijdag 28 februari 

Menu: Soep, macaroni met kaas, ham, prei en 

champignons. Het dessert is een banaan. 

NM: kaarten, breien, haken of film 

 

 
 

en 
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Spelletjes 
Zoek de spreekwoorden en gezegden op deze afbeelding. 

Wie vindt er de meeste? 
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