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Voorwoord
Zoals je ziet zitten we in ons nieuw jasje en wat voelen we ons trots! Ons krantje was reeds  
aantrekkelijk, maar een nieuwe huisstijl wordt doorgevoerd. Nieuwe folders werden al  
gedrukt en de website wordt binnenkort gemoderniseerd. Ook Ut De Cluze gaat mee in deze 
vernieuwing. Ik hoop dat jullie er evenveel kunnen van genieten zoals ik dat doe ;-)

Het	is	alweer	zover,	de	zomer	staat	opnieuw	voor	onze	deur!	Wat	genieten	we	al	van	de	eerste	 
zonnestralen.	Van	zodra	we	de	zon	zien	piepen	maken	we	er	gebruik	van	om	met	onze	bewoners	
naar	buiten	te	gaan.	En	genieten	dat	we	samen	doen!	Zo	kun	je	in	deze	Ut	De	Cluze	ook	lezen	
dat	we	opnieuw	zijn	gestart	met	onze	daguitstappen.	Elke	bewoner	krijgt	ieder	om	beurt	de	kans	
om	mee	te	gaan	op	daguitstap.	We	gaan	dan	samen	met	personeel	en	ons	busje	erop	uit!	In	deze	
Ut	De	Cluze	kun	je	de	avonturen	van	de	eerste	daguitstappen	van	dit	jaar	lezen.

Ook	hebben	we	hier	opnieuw	heel	wat	jeugd	over	de	vloer	gekregen.	De	activiteiten	van	de	Ark,	 
de	fameuze	showcooking	van	de	hotelschool,	de	leerlingen	van	het	college	van	veurne…	 
Iedere	keer	opnieuw	is	het	leuk	en	amusant	om	te	zien	hoe	jong	en	oud	kunnen	samenwerken.	
Langs	beide	kanten	wordt	ervan	genoten.	Zo	zal	ook	onze	speelpleinwerking	opnieuw	starten	in	
de	zomervakantie	en	verwachten	we	ze	iedere	dinsdag	hier	in	Dunecluze,	we	kijken	er	naar	uit!

Zoals	beloofd	staan	er	ook	in	deze	Ut	De	Cluze	opnieuw	verschillende	artikels	van	verschillende	
aspecten	waar	we	in	dunecluze	mee	bezig	zijn.

Ikzelf	zet	mijn	zwangerschapverlof	in.	Ik	verwacht	binnenkort	in	oktober	mijn	eerst	spruit.	 
Jammergenoeg	zal	ik	Ut	De	Cluze	dan	niet	meer	kunnen	helpen	publiceren.	Maar	ik	geeft	met	
een	gerust	hart	de	fakkel	even	door	aan	mijn	lieftallige	collega’s	Rosalie	en	Lisa,	waar	ik	overtuigd	
van	ben	dat	ze	dat	goed	zullen	doen!	Ik	blijf	wel	een	trouwe	lezer	en	ben	net	zoals	jullie	al	 
benieuwd	naar	alle	nieuwtjes	van	de	komende	Ut	De	Cluze’s!

Geniet	van	de	komende	zomer	en	ik	wens	jullie	zoveel	mogelijk	positieve	zonnestralen	toe!

Tot	snel!

geschreven door Jana Danneels
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Op donderdag 11/5 was er een voordracht wat betreft residentiële ouderenvoorzieningen  
te Koksijde : hoe kan ik nu kiezen ?

Immers, de bewoner van Koksijde krijgt een groot aanbod aan nieuwe voorzieningen onder  
de vorm van woonzorgcentra, assistentiewoningen, enz...

Vandaag zijn er in Koksijde 3 woonzorgcentra :

 - De Brink : 30 kamers in St Idesbald
 - Dunecluze : 96 kamers waarvan 6 kortverblijf
 - Noordduin : 87 bedden in villawijk rond Abdijstraat 

Wat betreft assistentiewoningen is er wel een en ander aan het bewegen :

 - Bestaande
	 	 o	Maartenoom	:	40	flats	van	het	Sociaal	huis,	vlakbij	Dunecluze
	 	 o	Villa	assistentiewoningen	:	52	flats	in	St-Idesbald	(vroegere	Diga	Verde)
	 	 o	La	Vigie	:	99	flats	in	Koksijde	(duinen)	pas	opengaand	in	de	maand	mei

 - Nieuwe
	 	 o	Cust’o	:	63	flats	in	Oostduinkerke-Bad	(aan	school	Rozenkrans)
	 	 o	Beukenhof	:	99	flats	in	Oostduinkerke-Dorp
	 	 o	Doornhuys	:	24	zorgflats	vlakbij	Dunecluze
	 	 o	St-Idesbald	thv	vroegere	Audi-garage	:	53	flats

Hoe kan een senior nu kiezen tussen al die aantrekkelijke initiatieven?

 1. Geen appelen met peren vergelijken : wat krijg ik voor welke prijs ?
 2. Voor jezelf prioriteiten stellen of sleutelwoorden noteren :
  a. Veiligheid ?
  b. Zorg en omkadering ?
  c. Maaltijden ?
	 	 d.	Grote	flat,	mooie	infrastructuur	?
  e. Etc...

 Met deze sleutelwoorden moet je kritisch de zaken bekijken en dan voor jezelf de juiste  
 keuze maken.

Koksijde zal goed voorzien zijn van dergelijke initiatieven. Of dit voor de meest vergrijsde  
gemeente van het land voldoende is of teveel of te weinig, zal de toekomst uitwijzen.

Wij	zullen	met	Dunecluze	in	elk	geval	met	onze	nieuwe	flats	Doornhuys	trachten	een	goede	 
invulling te geven aan al die aspecten die voor de toekomstige bewoner zo belangrijk zijn.

Geschreven door directeur Jan Nagels

Directie
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Een korte voorstelling van het project Doornhuys gaf ik jullie in vorige editie reeds mee. Voor de 
oplettende medemens zal het al opgevallen zijn dat de bouw nog niet van start is gegaan.
We hopen in september van start te gaan om zo eind 2018 de bouw af te hebben.

Ik geef jullie graag een impressie mee van hoe het project er zal uitzien aan de hand van een  
fictieve	rondleiding	in	het	gebouw.	De	interieuraccenten	kunnen	uiteraard	nog	wijzigen,	de	 
indeling en uitstraling van het gebouw krijg je op deze ontwerpen wel al mee. Zie volgende pagina 
om mee te volgen met de uitleg.

1  –  Inkomhal

Dit is wat je ziet als je vanuit de dagzaal naar de inkomhal zal kijken. De inkom moet, net zoals in 
Dunecluze, een open en warm gevoel geven. Op de gelijkvloers is er naast de inkomhal dus de  
grote dagzaal waar dagelijks een middagmaal zal worden aangeboden. Het is ook een ruimte waar 
mensen kunnen samenkomen.

2  –  1e verdieping

Wie goed kijkt ziet op de eerste verdieping wat glaswerk voor de zitruimte staan. Dit is een vide 
die loopt van gelijkvloers naar het 1e verdiep zodat je een open gevoel hebt wanneer je hier  
vertoeft.

3  –  Gang

De	gangen	van	de	flatjes	zullen	aangekleed	worden	met	kunstwerken.	Om	duidelijk	aan	te	geven	
waar de deuren zich bevinden steken we ze in een ander kleurtje. Ook hier komt terug dat we een 
luchtig gevoel willen creëren door aan het einde van de gangen ramen te voorzien.

4  –  2e verdieping

Net zoals op het 1e verdiep is hier ook een zitruimte voorzien. De zitruimtes op de verdiepingen 
bieden de mogelijkheid aan bewoners om hier samen te zitten met medebewoners, familie en/of 
andere diensten.

5 & 6  –  Flat

Op	afbeelding	5	en	6	krijg	je	idee	van	hoe	een	flat	er	zal	uitzien.	Er	zijn	in	totaal	4	flattypes,	het	
type	die	afgebeeld	staat	is	er	één	waarvan	de	slaapkamer	achterin	de	flat	gelegen	is	waardoor	je	 
in	het	voorste	deel	van	de	flat	een	grote	leefruimte	hebt.

Doornhuys
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Thuisverpleging

Er even tussenuit...

Na een zware maand met veel zieke 
collega’s, gaan we er even tussenuit om 
onze batterijen opnieuw op te laden.

We hebben onder goed gezelschap, 
lekker gegeten in de Maretak gelegen in 
Adinkerke.

Helaas konden Kenneth Buyens en Ilse 
Adam niet aanwezig zijn.v.l.n.r Katrien Deboyser, Dominique Vermeulen, 

Linsy Wydoodt, Ines Swyngedauw, Anaïs Van-
denkerckhove, Tom Van Herck. Niet op de foto: 
Kenneth Buyens en Ilse Adam

Weetjes

Wat werd er op het einde van de 19de 
eeuw een ‘gigantische zetpil’ genoemd?

Niet alle Parijzenaars waren blij toen in 
hun stad op 30 maart 1889 meneer Eiffel 
de hoogste toren ter wereld inhuldigde. 
Ze klaagden dat de 300 meter hoge 
toren de schoonheid van de stad bedierf. 
Ze spraken van ‘een malle kandelaar’, 
‘een barbaarse staalmassa’, ‘een gigan-
tische zetpil’... Ondertussen is die zetpil 
toch maar de trots van de Parijzenaars 
geworden!

Bevat koffie meer cafeïne dan thee?

Nee. Een lepel theebladeren bevat meer 
cafeïne	dan	een	lepel	gemalen	koffie.	
Toch is het effect van dit stimulerend 
middelop ons lichaam geringer omdat de 
thee sterker verdund wordt.

Sport in de Dunecluze

Wat zou je er van vinden als we  maan-
delijks sport organiseren voor het perso-
neel van de Dunecluze?

Hieronder enkele mogelijke sporten:

- zwemmen 
- volleybal
- basket
-	fitness
- bowling
- badminton
- minigolf
-	schaatsen	(winter)
- ...

Indien er interesse is of andere sugesties 
zijn, gelieve Dominique te contacteren.
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Johan Van Oers woont in Essen en werkt in een Wzc. Poëtisch getalenteerd er erg betrokken op 
de problematiek ‘dementie’, is hij lang geleden gedichten beginnen te schrijven.
Dit pareltje wil ik graag met jullie delen:

ik ben nog nooit zoveel geweest:
vader,

zoon en verre vriend
van lang, heel lang geleden,

zowat tussen twee oorlogen in.

broer,
biechtvader en geliefde

die toen van ergens niet is teruggekeerd,
maar die van binnen is blijven leven.

klaagmuur,
cipier en grappenmaker

die het verdriet binnenstebuiten keert
om te vergeten,

even maar,
wat niet te vergeten valt.

zorger,
oren en hart

en van tijd tot tijd
kind op schoot

ik ben nog nooit zoveel geweest.

Dementie
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Dinsdag 16 mei vierden we onze lieftallige 
vrijwilligers. 

We zijn ze allemaal zo ontzettend dankbaar 
voor hun onvoorwaardelijke hulp die ze ons 
telkens opnieuw schenken dus konden we dit 
ook niet zomaar laten voorbijgaan en wilden 
we hen nog eens extra bedanken met een 
etentje. Het werd een supertoffe avond. Er 
werd een quiz uitgedeeld wat heel wat gelach 
en gegier opleverde.  

Het was ook een heerlijke menu die we kregen 
in De Vierboete in Nieuwpoort. De speech  
die George gaf voor Griet was ook zeer  
ontroerend en wilden we jullie nog eens  
meegeven. 

Daarom nogmaals een HELE  
DIKKE DANKJEWEL aan iedere vrijwilliger 
voor de steun en hulp die jullie telkens weer 
ons geven, jullie zitten elk voor elk in ons hart! 

Vrijwilligers

 

 

 

  
!

!

!

!
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Hieronder enkele  
bevindingen van  
onze vrijwilligers…

“Het vrijwilligersfeest was zeker een succes: de locatie, denkelijk door vele vrijwilligers ongekend.  
Het inzetten van het busje, zodat vrijwilligers zonder te veel moeilijkheden toch konden deelnemen.  
De beknopte inleiding door de directeur, gevolgd door de dankbetuiging van de vrijwilligers. De quiz 
was zeker top, gaf ons de mogelijkheid om even rond te lopen en de vragen samen op te lossen.  
Het vulde immers de tijd die het personeel nodig had om de hoofdschotel te bereiden. Het geschenkje 
(hier op de foto zichtbaar) zal ons dagelijks doen herinneren als blijk van waardering voor onze inzet. 
Hartelijk dank voor de gezellige avond.” 

Freddy & Noëla

“Voor mij was het de eerste keer dat ik deelnam aan het  
vrijwilligersfeest en vond het super. Het was tof om enkele andere  
vrijwilligers te leren kennen. Het eten was lekker en de quiz was heel  
tof gedaan. Op het eerste gezicht leek die echt moeilijk maar door  
samen te werken zijn we er toch uitgeraakt.” 

Marleen

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

“Ik vond dit feest best aangenaam. Met zovelen 
was er een gezellige sfeer ,vooral met de  

quizvragen. Iedereen kon met elkaar kennis 
maken. De ene wist dit de andere dat.  

Voor herhaling vatbaar zou ik zeggen !!!  
Alvast hartelijk dank voor het vertrouwen dat 

jullie ons schenken” 

Yvette
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“Ben eigenlijk nog maar 2 jaar actief als vrijwilliger in de Dunecluze. Ik moet eerlijk toegeven, het bevalt 
me enorm! Waarom: je kunt er iemand gelukkig maken! Je kunt het aflezen van hun gezicht! Daarvoor 
doen we het denk ik. 

Dat we dan als dank een etentje krijgen is super, maar voor mij hoeft dit eigenlijk niet. Ik doe vrijwil-
ligerswerk omdat ik het graag doe. Zo zou ik later, indien ik in die situatie zou verkeren, ook willen 
behandeld worden. Maar ik waardeer wat jullie als tegenprestatie doen ontzettend. Het getuigt van 
veel respect! 

Voor de eerste keer zat ik aan tafel. Ik zat in een goed gezelschap zodat we wat konden babbelen, de 
sfeer was er goed! Kortom, dit maakte reeds een heel stuk van de avond goed. En wat we nadien te 
eten kregen was af. Het was superlekker! Meer moest dat niet zijn! Het idee om er een quiz tussen te 
werpen, vond ik achteraf wel geslaagd. Eigenlijk ben ik iemand die niet graag aan allerlei spelletjes 
mee doe. Het enige waarmee ze me kunnen plezieren, is een spelletje manillen, maar dat kun je op 
zo’n avond niet waar maken. Dus een chapeau voor diegene die de quiz op stelde. En het fijne: er werd 
nadien niemand in het belachelijke getrokken. De antwoorden werden voorgelezen, wenkbrauwen 
werden gefronst, maar iedereen was tevreden,  
dat zag je zo! Kortom: een geslaagde avond.  
En zo reden we tevreden en voldaan naar huis.  
Om vandaag terug present te zijn,  
donderdagnamiddag, voor een heerlijke  
wandeling! En hopelijk komen er zo nog vele  
donderdagen of andere! 

Dank aan jullie team!” 

Walter
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Speech van George op  
vrijwilligersfeest

Beste Vrijwilligers,

Vandaag is het hier feest voor alle vrijwilligers 
van Dunecluze. We zijn daar heel blij en  
dankbaar voor. Deze blijk van erkentelijkheid 
van de directie met zijn stafmedewerkers en het 
voltallig personeel van Dunecluze wordt, door 
iedereen van ons, ten volle geappresseerd.  
Maar toch wil ik vandaag in naam van de vele 
vrijwilligers en ook in mijn persoonlijke naam 
iemand speciaal bedanken voor alles wat ze  
voor ons doet en ons soms ook aandoet.

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Best Griet,

Jij, met je aanstekelijke glimlach, die telkens 
opnieuw met volle overgave en enthousiasme, 
op zoek gaat naar vrijwilligers om één of anders 
taak op zich te nemen ten voordele van onze  
bewoners van Dunecluze, tegen jou zegt met 
grote letters “DANK JE WEL “. Altijd sta je klaar 
om, als er iets tussenkomt en een vrijwilliger 
om één of andere reden moet afhaken, een 
oplossing te zoeken en dat met jou wel gekende 
vriendelijkheid en beleefdheid.
Daarom wil ik jou hier eens speciaal in het 
daglicht zetten. Bedankt Griet voor alles wat je 
voor ons deed en nog zult doen. Ik ben er van 
overtuigd dat we met jou nooit werkeloos zullen 
worden.

Mag ik dan een warm applaus vragen voor onze 
Griet.

Een vrijwilliger.
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Het	Koningin	Elisabeth	Instituut	(	Het	KEI	)	
wordt momenteel grondig gerenoveerd naar 
de laatste normen en patiënten verlangens.

De werken zijn gestart op 01 september  
2010, om het ziekenhuis volledig te kunnen 
renoveren en verder te kunnen laten werken 
worden de werken in 3 fases uitgevoerd.

De ruwbouwwerken van Fase 3 zijn zo goed 
als afgerond en op 13 maart startte men met 
de afwerking. De afwerking van Fase 3 is 
voorzien net voor het Kerstverlof van 2017.

In Fase 3 worden er 2 vleugels afgewerkt,  
de middenvleugel sluit aan bij de centrale  
verpleegposten en voorziet de patiënten- 
kamers. In de oosterlijke vleugel zal er een 
nieuwe apotheek ingericht worden, alle  
gespecialiseerde therapieën, een volledig  
nieuwe RX zaal met botdensitometrietoestel, 
alle doktersconultaties, de administratie en  
de ondersteunende diensten.

Na deze verhuis wordt de inkom gerenoveerd 
en wordt de omgevingsaanleg samen met de 
therapietuin aangelegd.

Einde der werken is voorzien voor het groot 
verlof 2018.

Kei



Paaseierenraap

Op woensdag 5 april was het weer zover,  
onze jaarlijkse paaseierenraap! 

Het werd een frisse, maar zonnige dag.  
We mochten dit jaar heel wat kindjes  
ontvangen en de paashaas was hier érg blij 
om. In 1, 2, 3 werden alle eitjes opgeraapt. 
Enkele bewoners zaten buiten om hen bezig 
te zien, er werd heel wat gelachen. Eens alle 
paaseitjes werden verzameld, ging iedereen 
naar binnen om de clown aan het werk te 
zien. Hij toverde van alles: een duif, konijntje, 
cavia… En de kinderen mochten hem hierbij 
helpen. Iedereen genoot zichtbaar van al dat 
jong geweld in huis. 

De kinderen werden na de show nog verwend 
met een zakje chocolade eieren, overhandigd 
door de paashaas. 

Het was een succes editie, tot volgend jaar!

Activiteiten
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Toneel

Een heerlijk avondje uit naar toneel:  
“De jeugd van heden” in het bedrijf in  
Oostduinkerke op vrijdag 7 april. Sonja de 
kapster van Dunecluze speelt al enige jaren 
toneel in het gezelschap “In ’t Bloote” uit 
Wulpen. Het was nu reeds de derde maal dat 
we uitgenodigd waren van Sonja om naar 
de avant- première te komen kijken. Joseph, 
Mevr. Dewit, Lucien, Madeleine, Nelly,  
Denise, Lionel, Elza, Simonne keken er naar 
uit om Sonja in actie te zien. De voorstelling 
was een komedie: “De jeugd van heden”. Niet 
over de aankomende twintigers maar wel hun 
ouders	(50’ers)	die	de	draad	kwijt	zijn.	 
Ze gaan laat uit met hun vrienden, nachtelijke 
zuippartijen en loeiharde muziek. Staf en Rik 
kennen de problemen en worden er knettergek 
van. Een bijzonder wild vrijgezellenfeestje dat 
tot verwarrende toestanden leidt, zal bij velen 
de ogen openen. Maar eind goed al goed. Op 
het einde van de voorstelling kregen we nog 
een drankje aangeboden en er werd nog wat 
nagekaart. Ze vonden de acteerprestaties 
groots. Francine, Mary, Danny, Kris, Goedele, 
Karine	(chauffeur	van	de	bus)	en	Ingrid	en	de	
bewoners zorgden voor het goede verloop 
met een dikke dank u wel Sonja en alle acteurs 
van het gezelschap. Het was een heel mooie 
voorstelling.

!

!

!
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Pastamiddag op dienst groen

Op dinsdag 4 april werden de bewoners van 
dienst groen extra in de watten gelegd door 
Salvatore. Hij toverde opnieuw onze afdeling 
in de italiaanse sfeer. Wat rook het opnieuw  
heerlijk op onze dienst! Hij maakte een pasta 
met kip en verschillende groentjes. Dat smaakt 
naar meer! Salvatore een héle dikke merci om 
opnieuw voor ons zo lekker te koken!

Pasta avond met dienst rood

Salvatore is ons nog niet vergeten. Fijn, toch? Hij stelde voor  
samen met ons een activiteit te verzorgen voor de bewoners  
van dienst Rood. En wij dachten: wat kan hij beter dan  
Italiaans koken? Zo werd de cafetaria woensdag 19 april  
omgetoverd tot een Italiaans restaurant, compleet met  
passende muziek en een kort optreden van de gastheer  
himself.
Samen met de bewoners zorgden wij voor hapjes in de  
Italiaanse kleuren. Maar ik moet bekennen, qua smaak  
moesten	die	het	afleggen	tegen	de	specialiteiten	waar	 
Salvatore ons mee verraste. Het ene was nog lekkerder dan het andere! Onze bewoners genoten, 
en het aanwezige personeel eveneens. Kijk maar naar de foto’s, dan zal je het beamen.

Bedankt Salvatore, we hopen je snel terug te zien!

!

!

!
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Showcooking door hotelschool Koksijde

Op dinsdag 25 april werden onze bewoners culinair verwend.  
Een achttal leerlingen uit het zevende jaar gastronomie kwamen hun  
kookkunsten ‘showen’ op onze ‘showcooking’. Iedereen aanwezig genoot  
met volle teugen van al het lekkers. We startten met een lekker hapje van haring samen 
met een lekker glaasje cava. Daarna kregen we heerlijke tomatenroomsoep met opgeklopte 
kruidenmelk, als hoofdgerecht vis met wortelpuree en verschillende groentjes en als topper 
verse vanilleijs met warme chocoladesaus! HEERLIJK! Dankjewel aan de studenten om er 
opnieuw een topmiddag van te maken!!!



!
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Daguitstap met dienst groen  
naar aardbeiboerderij

Op vrijdag 5 mei was er een daguitstap  
gepland met bewoners van dienst groen. 
Waar gingen we naar toe? Naar de  
aardbeiboerderij! Daar werden we met  
open armen ontvangen door een zeer  
vriendelijke boerin die ons onmiddellijk  
begeleidde in haar prachtig huis. Omdat het 
weer wat minder mee zat, mochten we in 
haar	living	eerst	een	koffietje	drinken.	 
Ze had heerlijke aardbeitiramisu gemaakt en 
we konden aardbeien eten à volonté!  
En wat waren het lekkere zoete aardbeien er 
was zelfs geen suiker nodig om ze nog  
lekkerder te maken. We smikkelden en  
smulden! Daarna kregen we een ganse  
rondleiding op de boerderij, we konden zien 
hoe de prei werd gesorteerd, hoe de serres 
in elkaar zaten, wanneer ze wat planten 
enzovoort. Na onze interessante rondleiding 
kregen we nog een vers aardbeitaartje als  
afsluiter. Het was een zéer geslaagde  
namiddag vol met lekkers!

!
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Daguitstap met dienst rood  
naar Nieuwpoort

Het	zou	natuurlijk	fijn	zijn,	moesten	we	het	 
ideale weer kunnen inplannen bij onze  
uitstappen, net zoals we dat doen met datum,  
reservatie busje, voldoende begeleiders, geschikte locatie voor rolstoelgebruikers enz.  
Aangezien dat nu eenmaal niet gaat, hebben we er zonder morren en zelfs met de glimlach  
een	deel	regendruppels	bijgenomen.	Als	doorwinterde	inwoners	van	een	wisselvallig	land	(niet	
enkel	op	gebied	van	weer),	kunnen	ze	ons	gelukkig	niet	meer	echt	verrassen	en	zijn	we	steeds	
voorzien op ALLES.

Ik wil deze sombere aanzet  onmiddellijk relativeren: het werd een zeer mooie namiddag!  
De havengeul in Nieuwpoort is charmant. Niet alleen voor ons, we kruisten ook veel scholieren 
die onze oorden opzochten. Aan hun sappige dialecten te horen, hadden ze de nodige kilometers 
moeten overbruggen, een voorrecht dat we hen graag gunden. 

Onze wandeling liep langs het water naar de dijk en we keerden terug langs de winkelstraat.  
Lang	geleden	dat	de	bewoners	dat	deden,	wat	het	extra	fijn	maakte.	Op	de	terugweg	werd	het	tijd	
om halt te houden: we hadden enorme dorst en honger gekregen! En ik moet zeggen, we hadden 
het juiste adresje gekozen. We werden genereus bediend op onze wenken. De ijscoupes waren 
haast niet te overzien en de doorsnede van de pannenkoeken ongekend. 

Om te genieten van het goeie leven, hoef je niet ver te gaan, dat was wel duidelijk vandaag…

!
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Daguitstap met dienst rood naar het Boudewijnpark

Op dinsdag 9 mei vertrokken we na een gezamenlijk en uitgebreid ontbijt met het busje 
richting Brugge. Het beloofde een drukke dag te worden en iedereen stond te popelen om 
te	vertrekken.	Kim	(verpleegkundige	dienst	Rood)	reed	voor	de	allereerste	keer	met	het	
busje. Ik zou liegen moesten we allemaal volledig relax in het busje gezeten hebben… 

Het was even zoeken maar ze deed dat pérfect! Voetjes omhoog en oogjes toe tot we  
aankwamen in het Boudewijn Seapark. Na een wandeling doorheen het park konden we 
gaan kijken naar de eerste show van de zeehonden. De show was buiten en we zaten zalig in 
het zonnetje te genieten van het spektakel. Daarna vulden we onze magen in het restaurant 
ter plaatse. Geen culinair hoogstandje, maar we maakten er toch het beste van! We konden 
immers niet ergens anders gaan lunchen want de 2de show begon al snel daarna.  
De	dolfijnenshow	was	in	een	gigantisch	complex	binnen.	Het	was	er	wel	wat	koud,	we	
waren blij terug buiten te zijn in het zalige lentezonnetje! We besloten in Koksijde nog een 
terrasje te doen. Velen aten nog een grote ‘ijscrème’ of pannenkoeken, dat mocht er toch 
nog vanaf...!? 

Na een lange dag kwamen we ‘thuis’ in Dunecluze. We hadden allen een mooi blosje op onze 
wangen, wat kan dat deugd doen eens een hele dag buiten zijn! 

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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Daguitstap met dienst oker 
naar Sealife

Na een lekker ontbijt samen met de  
begeleidsters vertrokken we richting  
Blankenberge. Tania reed met de bus.  
Denise, Christianne, Germaine, Alvert, Nelly 
en Gerarda hadden er duidelijk zin in.  

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

We reden langs de kustbaan om wat aan sightseeing te doen. Het weer stond aan onze zijde: heel 
de dag zonneschijn. In de Floreal stond onze tafel al gedekt en werden we heel goed ontvangen. 
Het aperitief werd aangeboden door onze directeur Jan Nagels. Het was heerlijk om te kunnen 
kiezen	van	de	kaart	(hé	Christianne		)	voor	spijs	en	drank.	De	bewoners	genoten	duidelijk	van	de	
aandacht die hun begeleiders hen schonken. Er werd veel gelachen en geplaagd. In Sealife  

genoten we van verschillende voorstellingen: 
de pinquins, de otters, de roggen, de  
schildpadden en de zeehonden. We leerden 
dat een zeehond niet blaft maar brult en dat 
een zeeleeuw blaft. Voor verdere uitleg  
kunnen we je naar Tanja doorverwijzen.  
Zij had dat snel onder de knie. In de  
cafetaria dronken we nog een drankje.  
 
Om 18u30 waren we thuis. Gerarda was heel 
moe en verkoos om direct te gaan slapen.  
De ouderen hebben nog wat nagepraat tijdens 
het avondmaal. Dank u Barbara, Eveline,  
Greta, Tanja, Eric en Ingrid. 



25

Daguitstap met dienst oker 
naar de Westhoek

Donderdag 11 mei gingen we met 6 bewoners 
van dienst oker op stap naar de Westhoek.  
Waaraan denken jullie als je dit hoort?  
De Ijzer, veel landbouwgrond, boerderijen, 
herdenkingen aan de oorlog… Dat was exact 
wat er allemaal gepland stond die dag. We 
vertrokken na een lekker ontbijt richting 
Diksmuide, Kaaskerke om precies te zijn. We 
parkeerden het busje voor het restaurant en 
gingen van daar te voet richting de Doden-
gang. We liepen op prachtige paadjes door  
de velden. We wandelden langs de Ijzer en 
genoten in stilte, mijmerend in gedachten.  
We keerden te voet terug naar De Pastorie, 
het restaurant waar we zouden lunchen. We 
werden er hartelijk onthaald en beslisten  
meteen een aperitiefje te drinken, we  
hadden het nodig! Na een uitgebreide lunch 
vertrokken we naar de 2de stop: den Ijsbol, 
een grootschalige boerderij in Beerst.   
In geuren en kleuren vertelde de boerin ons 
hun leven op de boerderij. Iedereen was zo  
geboeid door de passie waarbij ze alles  
vertelde, dat het al snel 17u30 was toen de 
rondleiding ten einde liep. Zowel de bewoners 
als het personeel waren erg onder de indruk. 
We sloten de dag af in het zonnetje met een 
lekker, huisgemaakt hoeve-ijsje. Wat een dag! 

Zoveel emoties, zoveel bijgeleerd, geen  
woorden voor... Met goedgevulde buikjes 
kwamen we ’s avonds in Dunecluze aan,  
een dag dat ons nog lang zal bijblijven!   
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Workshop sushi

Rosie, onze collega met culinaire talenten van hoog  
niveau, was al een tijdje van plan dienst Rood en de  
collega’s eens te laten meegenieten van haar kunsten.  
En niet enkel dat, ze wou ons graag ook wat aanleren,  
namelijk hoe we lekker sushi kunnen maken. 

De vele foto’s zijn getuige van een leuke namiddag met zeer veel belangstelling, zowel qua  
bewoners als collega’s. Er werd gekookt, gerold, geklungeld en geproefd. Rosie werd overstelpt 
met vragen die ze één voor één beantwoordde en iedereen ging naar huis met het vaste  
voornemen binnenkort sushi op het menu te zetten. 



Recept sushi en sushisaus

Ingrediënten sushi:

-	200gr.	gerookte	zalm	(snijden)
-	2	grote	wortelen	(schillen)
- 2 grote courgettes
-	4	takken	selder	(zonder	bladeren)
-	4	koffietassen	sushi	rijst
- zeewierblaadje
- peper en zout
- bamboomatje

Bereiding sushi

1.  Snij alle groenten in lange reepjes en  
 stoom ze met een beetje peper en zout.  
 Zorg dat de groenten mooi van kleur en  
 stevig blijven. Haal ze uit de stomer en  
 zet ze apart.

2.  Kook de rijst met dezelfde hoeveelheid  
 water en een beetje zout.

3.  Leg het bamboomatje op een plank of  
 een groot bord en daarop het zeewier.  
	 Vul	dit	met	rijst	(rijst	wat	aandrukken)	en	 
 leg op de rijst de groenten en de zalm.  
 Rol alles samen stevig op.

4.  Snijd de bekomen rol in schijven.

Bereiding sushisaus

De	fijngesneden	ajuin,	knoflook,	sambal,	
peper, zout en suiker mengen of mixen samen 
met de soyasaus, citroensap en water. 

De smaak wordt door jou bepaald.

Ingrediënten sushisaus:

- een halve ajuin
-	2	teentjes	knoflook
- sambal
-	soyasaus	(vb.	merk:	Toyomansi)
- citroensap
- peper
- zout
- suiker
- water

!

!

!

!

!

!
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Activiteitenkalender

Onze activiteiten in juni en juli

juni juli
di 6 juni Daguitstap dienst rood di 4 juli Activiteit met  

speelpleinwerking

di 27 juni De Ark, volksspelen do 6 juli Avondwandeling dienst 
rood

wo 28 juni Daguitstap dienst groen di 18 juli Activiteit met  
speelpleinwerking

Paëllamiddag met  
dienst rood

do 29 juni Daguitstap dienst rood di 25 juli Activiteit met  
speelpleinwerking 

Daguitstap dienst groen

Volgende activiteiten staan op de planning voor de maand juni en juli. Naast deze activiteiten zijn 
er natuurlijk ook kleinere activiteiten die doorgaan op de verschillende diensten. Hier vermelden 
we enkel de grotere activiteiten.

We wensen jullie alvast heel veel plezier!
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Pensioen Paul Casselman

Paul Casselman is op pensioen, bedankt Paul
voor jouw jarenlange dienst in Dunecluze op 
de sociale dienst. Geniet van jouw pensioen!
Griet Balliau neemt het van hem over.

Nieuw personeelslid

Nancy Vercamer

Op dienst groen hebben we er een nieuwe  
medewerkster bij. Vooraleer ze naar ons 
kwam werkte ze als educatief medewerkster 
in een kinderboerderij. Ze werkt hier graag 
op dienst groen, “iedere dag is anders dus dit 
geeft me een enorme positieve drive”. Haar 
hobby’s	zijn	fotografie,	knutselen,	naaien,	
breien,	haken,	wandelen,	fietsen	en	de	natuur.	
Ze heeft 2 kinderen Jonas van 23 jaar en  
Justine van 19 jaar. Nancy geeft ons ook een 
zeer mooie spreuk mee! “Er zijn 37 spieren 
nodig om een lang gezicht te trekken en 
slechts 4 om te glimlachen dus spaar energie 
en glimlach! 

Nancy, we zijn zeer blij om jou in het team te 
hebben! Van harte welkom!!!

Personeel

!

!

!

!

!

!

!
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Bewoners

In de maanden april en mei mochten we de volgende bewoners verwelkomen:

(K.130)	Camiel	Marcel	Christiaens (K.208)	Agnès	Florizoone

(K.325)	Marie-	Louise	Desander (K.115)	Gisèle	Willekens

(K.231)	Andrea	Debaere

In de maanden april en mei moesten we afscheid nemen van volgende bewoners:

Jozef Mattelaer

(09/06/1920  –  06/05/2017)

Simonne Tonglet

(30/06/1921  –  08/04/2017)

Paula Peeters

(30/01/1929		–		06/04/2017)

Henriette Wallecan

(26/04/1931  –  22/04/2017)

Nieuwe bewoners

Overleden bewoners

De bewoners van de kortverblijf kamers vermelden we hier niet,  
gezien het verloop van die bewoners heel groot is.  

Desalniettemin heten wij ze ook van harte welkom in ons huis!
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Verjaardagen

Onze jarige bewoners van de afgelopen maanden

april mei
10 april Robert Moeyaert 9 mei Josée De Mets

12 april Agnès Florizoone 13 mei Jeanne Callens

14 april Daniel Vandenbulcke 14 mei Marie Grauwet

23 april Maria Luyens 27 mei Madeleine Dewaele

24 april Marie- Louise Desander

26 april Rachelle Berten

28 april Willy Brunet

29 april Raymunda Decoster

30 april José Pattyn

Rechtzetting verjaardagen 

Onze oprechte excuses, maar in de vorige Ut De Cluze is er 
 jammergenoeg een foutje gebeurt... Onze lieve jarigen van  
dienst rood en dienst oker werden niet vermeld!!! SORRY!  
Toch	nog	een	héééééle	dikke	proficiat	met	jullie	verjaardag!	 

Hieronder toch nog eens hun verjaardag...
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Verjaardagen

Onze jarige bewoners van de komende maanden

juni juli
3 juni Pierre Planckaert 1 juli Fredy Charlot

12 juni Gisèle Willekens 5 juli Noël Roete

16 juni Joseph Declercq 6 juli Andrea Debaere

17 juni Lea Verheecke 7 juli Cecile Blanckaert

19 juni Roger Vandekerckhove 13 juli Albert Bolle

20 juni Geeraarda De Buysere 19 juli Christianne Dehaes

20 juni Simonne Yde 22 juli Henriette Meert

23 juni Henriette Vercaemert 23 juli Odette Debrabandere

24 juni Elza Demeulenaere 26 juli Germaine Vandewalle

26 juni Erna Coucke 29 juli Lionel Castelein

30 juni Marguerite De Wit 30 juli Julia De Smet

30 juni Nelly Vanbillemont
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Onze jarige personeelsleden

juni juli
3 juni Kim Engelborghs 1 juli Sandra Zöldi

5 juni Ashley Lambrecht 6 juli Nicole Simoens

8 juni Dorine Decroos 14 juli Muriel Blondiau

13 juni Linsy Wydoodt 14 juli Dennis Storme

14 juni Aliesje Uleyn 15 juli Joke Vermandere

22 juni Hilde Rommel 16 juli Els Janssoone

23 juni Veronique Mallefroy 16 juli Laurie Breux

27 juni Marie-Ange Rock 18 juli Caroline Deceuninck

29 juni Perrine Carpentier 24 juli Shana Rooms

27 juli Marianne Deckers

27 juli Mady Leeman

30 juli Nathaly Ryssen

31 juli Sarah Corteel
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Nieuwe lay- out flyers en folders 

Misschien heb je het al gezien, maar we hebben onze folders in een nieuw jasje gestoken! Er
kwam speciaal een professionele fotograaf op bezoek om foto’s te nemen in huis. Bewoners
en medewerkers stonden model. Op deze foto hieronder zie je het resultaat. De folders zijn
onder andere te verkrijgen aan het onthaal van Dunecluze.

Wistjedatjes

Woonzorgcentrum
Dunecluze is een modern woonzorgcentrum voor zorgbehoevende bejaarden met  
96 woongelegenheden gelegen in het centrum van Koksijde. Wij bieden kwaliteitszorg  
op maat met een accent op een aangename familiale sfeer en veiligheid. 

Dagelijks zet een professioneel team zich in en geeft elke bewoner de garantie op warme 
en goede zorg. Ons zorgaanbod bestaat onder meer ook uit ergotherapie, kinesitherapie, 
logopedie, een kapper service, pedicure en zoveel meer. Daarnaast kunnen we rekenen  
op een team van opgeleide vrijwilligers die zich dagelijks inzetten om een meerwaarde aan 
uw verblijf te geven.

Bewoners krijgen de mogelijkheid om deel te nemen aan dagelijkse activiteiten:  
animatienamiddagen, activiteiten op maat, ontspanningsactiviteiten en zoveel meer.  
Er wordt bij de organisatie steeds rekening gehouden met ieders mogelijkheden en  
interesses. We hechten veel belang aan de levenskwaliteit van elke bewoner en  
streven ernaar om de buitenwereld naar binnen te brengen en omgekeerd.

Elke bewoner van Dunecluze kan dagelijks genieten van een gezonde en verse maaltijd, 
zowel ‘s middags als ‘s avonds. Maar ook senioren uit Koksijde die niet in Dunecluze  
verblijven zijn van harte welkom!

 
Kortverblijf
Wanneer iemand thuis tijdelijk niet zelfstandig kan functioneren of wanneer bijvoorbeeld 
de mantelzorger tijdelijk afwezig is of een adempauze nodig heeft, kan het wenselijk zijn om 
voor korte tijd naar ons woonzorgcentrum Dunecluze te komen. Op deze manier blijft de 
thuiszorg haalbaar voor alle betrokken personen.

 
Een open huis
• Bezoek ons open huis op elk moment van de dag. 
• Geniet van een drankje in onze gezellige cafetaria tussen 14u en 17u,  
 elke dag van de week. 
• Lees ons tweemaandelijks huiskrantje “Ut De Cluze” dat een mooi beeld geeft  
 van het dagelijks leven in Dunecluze. 
• Op de website van Dunecluze vindt u meer informatie over het reilen en zeilen  
 in ons woonzorgcentrum en kortverblijf, onze activiteiten, foto’s, menu van  
 de dag en zoveel meer.

Kwaliteitszorg op maat

Ons woonzorgcentrum in het kort

 96 woongelegenheden waarvan 6 kamers kortverblijf • 
 3 afdelingen van telkens 32 woongelegenheden  • 
 Een uitgebreid professioneel team & opgeleide vrijwilligers • 
	 Prachtige	centrale	ligging	in	Koksijde	en	op	800m	van	zee	 • 
 Zeer goed bereikbaar via het openbaar vervoer  • 
	 Dagelijks	verse	maaltijden,	ook	voor	externe	senioren	van	Koksijde	 • 
	 Een	ruim	aanbod	van	activiteiten,	ontspanning	&	animatie	 •

Contact   
Woonzorgcentrum  
T 058 533 900  |  info@dunecluze.be  
 
Sociale dienst 
T  058 533 902  |  socialedienst@dunecluze.be 
 
Kortverblijf 
T 058 533 902  |  kortverblijf@dunecluze.be

Andere diensten  
Assistentiewoningen Doornhuys
Recht tegenover het woonzorgcentrum Dunecluze bevinden zich 24 moderne  
assistentiewoningen die voorzien zijn van alle comfort. Het spreekt voor zich dat de  
zorgondersteuning vanuit het woonzorgcentrum een grote troef is.

T 058 533 900  |  doornhuys@dunecluze.be

Thuisverpleging
Onze dienst thuisverpleging biedt met haar ervaren team thuisverpleegkundigen een integrale 
oplossing aan hulpbehoevende personen. Wij werken volgens het derdebetalersysteem en  
werken met ALLE mutualiteiten.

T  058 533 933  |  thuisverpleging@dunecluze.be (7/7) 

Dementieloket
Het dementieloket is een initiatief vanuit een samenwerking tussen Dunecluze en  
Sociaal Huis Koksijde. Het loket vormt een ankerpunt waar mensen met al hun vragen,  
bezorgdheden en twijfels rond dementie terecht kunnen. Dit initiatief is gratis  
en is er voor alle inwoners van Koksijde.

T 058 533 900  |  dementie@dunecluze.be

Dunecluze
Woonzorgcentrum 

Kortverblijf
Kwaliteitszorg op maat

Woonzorgcentrum Dunecluze

 Ter Duinenlaan 35 - 8670 Koksijde 
T 058 533 900   |   F 058 533 970 
info@dunecluze.be   |   www.dunecluze.be

Rekeningnummer BE56 7380 2589 5988 
RIZIV wzc 76218640210
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Thuisverpleging Dunecluze,  een initiatief van het woonzorgcentrum Dunecluze,   
wil de beste zorgen en service bieden aan alle zorgbehoevenden thuis, voor jong  
en oud. Onze thuisverpleegkundige dienst tracht met haar ervaring een  integrale  
oplossing te bieden aan zorgbehoevende mensen thuis die de voorkeur geven om  
thuis verzorgd te worden. 

Ons team bestaat uit ervaren verpleegkundigen die dag in dag uit het beste van  
zichzelf geven aan alle patiënten in en rond de gemeente Koksijde. Dunecluze  
investeert constant in kwaliteit door in te zetten op vorming en opleiding waardoor  
elke verpleegkundige kwaliteitszorg en ondersteuning kan bieden.

Thuisverpleging Dunecluze is overtuigd dat een duidelijke communicatie tussen  
alle hulpverleners (artsen, kinesisten, logopedisten, enz.) tot de beste verzorging leidt.  
Wij werken volgens het derdebetalersysteem wat betekent dat alle kosten  
rechtstreeks met uw mutualiteit worden geregeld. Thuisverpleging Dunecluze  
werkt met ALLE mutualiteiten.

Raadpleeg onze website voor meer informatie over onze dienst thuisverpleging.  
Contacteer ons, wij staan permanent voor u klaar!

 
Meer dan Thuisverpleging
Onze medewerkers adviseren u bij praktische dagelijkse problemen en verwijzen u graag 
door indien nodig. Heeft u hulp nodig bij het onderhoud van uw woning of de bereiding  
van maaltijden, enz. We begeleiden u graag.

Wanneer zorgbehoevenden thuis tijdelijk niet meer zelfstandig kunnen functioneren,  
zelfs met behulp van de thuisverpleegkundige, of wanneer de partner of mantelverzorger 
voor een tijdje afwezig is, kan het wenselijk zijn om op zoek te gaan naar een tijdelijke  
oplossing. Uw vertrouwde thuisverpleegkundige kan samen met u en uw familie  
kijken voor de best passende oplossing.

Kwaliteitszorg op maat,
in uw vertrouwde omgeving

Dunecluze Thuisverpleging in het kort

  Voor alle hulpbehoevenden, jong & oud, in regio Koksijde • 
 Hygiënische verpleegkundige zorgen • 
 Ervaren team van thuisverpleegkundigen • 
 Wij werken volgens het derdebetalersysteem • 
 Wij werken met alle mutualiteiten • 
 Bereikbaar 7/7 •

Dunecluze
Thuisverpleging

Kwaliteitszorg op maat, 
in uw vertrouwde omgeving

Contact  
Thuisverpleging  
T 058 533 933  |  thuisverpleging@dunecluze.be

Andere diensten  
Woonzorgcentrum
Het woonzorgcentrum Dunecluze is een modern centrum voor zorgbehoevende bejaarden 
in Koksijde op 800m van zee.  Mensen met een grote zorggraad van wie de thuissituatie zo  
goed als onmogelijk is geworden, kunnen bij ons terecht. 

T 058 533 900  |  info@dunecluze.be

Kortverblijf
Wanneer iemand thuis tijdelijk niet zelfstandig kan functioneren of wanneer bijvoorbeeld de 
partner of verzorger tijdelijk afwezig zijn, kan het wenselijk zijn om voor korte tijd naar een 
woonzorgcentrum te gaan. Het kortverblijf kan ook een adempauze zijn die de mantelzorgers 
nodig hebben om de thuiszorg haalbaar te maken en vol te houden.

T 058 533 902  |  socialedienst@dunecluze.be

Assistentiewoningen Doornhuys
Recht tegenover het woonzorgcentrum Dunecluze bevinden zich 24 moderne 
assistentiewoningen die voorzien zijn van alle comfort. Het spreekt voor zich dat de  
zorgondersteuning vanuit het woonzorgcentrum een grote troef is.

T 058 533 900  |  doornhuys@dunecluze.be

Dementieloket
Het dementieloket is een initiatief vanuit een samenwerking tussen Dunecluze en  
Sociaal Huis Koksijde. Het loket vormt een ankerpunt waar mensen met al hun  
vragen, bezorgdheden en twijfels rond dementie terecht kunnen. Dit initiatief  
is gratis en is er voor alle inwoners van Koksijde.

T 058 533 900  |  dementie@dunecluze.be

Woonzorgcentrum Dunecluze

 Ter Duinenlaan 35 - 8670 Koksijde 
T 058 533 900   |   F 058 533 970 
info@dunecluze.be   |   www.dunecluze.be

Rekeningnummer BE56 7380 2589 5988 
RIZIV wzc 76218640210



Fotograaf op bezoek 

Omdat we de lay-out van Ut De Cluze wat 
willen opfrissen. Kwam er een professionele 
fotograaf op bezoek. Hij bezorgde ons een 
schitterend resultaat. Deze mooie foto’s  
willen we met jullie toch al eens delen.

36



37



38



39



40

Nieuwe uniformen personeel 

Misschien heb je het al gezien, maar ons personeel aan het onthaal, sociale dienst en  
zorgcoördinator... dragen nu een nieuw uniform. Het is een mooi donkerblauw hemdje met het 
logo van Dunecluze erop. Op de foto zie je Lisa en Mieke van het onthaal stralen met hun  
nieuwe kleren.

Voelschort en voelkussen

Op dienst groen hebben we 2 creatieve collega’s, Nancy en Ashley die voor de bewoners van 
dienst groen iets wel heel bijzonders in elkaar hebben gestoken. Ze maakten een “voelschort” en 
een “voelkussen”. Onze bewoners kunnen dit bij zich houden en aan de verschillende voorwerpen 
die eraan vasthangen eens voelen, aankomen, knuffelen... Op deze manier worden ze geprikkeld 
om zich toch wat bezig te houden. Dit slaat heel goed aan bij onze dementerende bewoners. Een 
DIKKE dankjewel aan onze creatieve naaisters Nancy en Ashley om hiervoor te zorgen!!!
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Artikel  
“bloemetjes op moederdag”

Dunecluze stond opnieuw in de krant!  
Zondag 14 mei was het moederdag en met al 
onze lieve moeders in huis konden we deze 
dag niet zomaar laten passeren. Daarom  
knutselden we met de ergo voor iedere  
moeder een mooi kaartje in elkaar, kregen ze 
en paar pralinetjes én kreeg iedere moeder 
ook een bloemetje! Dit bloemetje kwamen ze 
speciaal	afleveren.	Dit	werd	geschonken	door	
de Rotaract,

een dikke dankjewel!!!

!!



4242

Het	Koningin	Elisabeth	Instituut	(	Het	KEI	)	
wordt momenteel grondig gerenoveerd naar 
de laatste normen en patiënten verlangens.

De werken zijn gestart op 01 september  
2010, om het ziekenhuis volledig te kunnen 
renoveren en verder te kunnen laten werken 
worden de werken in 3 fases uitgevoerd.

De ruwbouwwerken van Fase 3 zijn zo goed 
als afgerond en op 13 maart startte men met 
de afwerking. De afwerking van Fase 3 is 
voorzien net voor het Kerstverlof van 2017.

Koksijde leeft

In Fase 3 worden er 2 vleugels afgewerkt,  
de middenvleugel sluit aan bij de centrale  
verpleegposten en voorziet de patiënten- 
kamers. In de oosterlijke vleugel zal er een 
nieuwe apotheek ingericht worden, alle  
gespecialiseerde therapieën, een volledig  
nieuwe RX zaal met botdensitometrietoestel, 
alle doktersconultaties, de administratie en  
de ondersteunende diensten.

Na deze verhuis wordt de inkom gerenoveerd 
en wordt de omgevingsaanleg samen met de 
therapietuin aangelegd.

Einde der werken is voorzien voor het groot 
verlof 2018.
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Naam bewoner:

Kamernummer:

De persoon die we zoeken is:

 

Bezorg deze strook aan het onthaal

Weet jij het? Vul dan zo snel mogelijk dit  
antwoordstrookje in en win een drankenkaart  
van de cafetaria!

Veel succes!

Proficiat	Marc	Chantrenne!!!

Wie is het

Vorige winnaar 
Ut de Cluze 24

Antwoordstrookje 
“Wie is het?”

Colofon
HOOFDREDACTEUR

J. Nagels

REDACTIE

Medewerkers

H. Rommel 

R. Vlaemynck 

L. Doise 

G. Ballieu 

D. Vermeulen,

C. Verplancke 

E. Janssoone 

I. Declercq

Vrijwilligers

Freddy 

Noëlla 

Marleen 

Yvette 

Walter  

Georges



Verantwoordelijke uitgever : Jan Nagels

‘UT DE CLUZE’ is mede mogelijk gemaakt door:

   

   

 

 

 

 

 

Email : info@deberkel.nl    
Website : www.deberkel.nl 

Tel : 0473/96.79.96 

  


