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Voorwoord
Beste lezer,
Welkom in 2018 voor onze eerste Ut de Cluze van het nieuwe jaar!
Zoals steeds is januari de maand van goede voornemens die we mekaar toewensen voor het hele jaar.
Maar veel van die boodschappen, hoewel altijd goed bedoeld, zijn vaak oppervlakkig en getuigen van
weinig inhoud.
Wij, met het hele team van Dunecluze, wensen onze bewoners en hun dierbaren natuurlijk alle goeds toe.
Wij willen met alle 89 medewerkers paraat staan om de korte nieuwjaarswens te vertalen in een dagelijkse
goede inzet met goede medewerkers om u, als bewoner, heen.
Als bewoner in een woonzorgcentrum heeft u zorg nodig, dat is duidelijk. Wij willen laten merken dat we
om u geven, dat we u met goede en warme zorg willen omringen een heel jaar lang.
Mag dat geen mooie boodschap zijn voor een nieuw jaar ?
In een maatschappij die trumpiaans oppervlakkig is en wordt, willen we niet meedoen aan ‘fake news’.
Geen misinformatie om anderen in diskrediet te brengen; opzettelijk valse berichtgeving verziekt de
samenleving.
Onverdraagzaamheid en verspreiding van verkeerde arrogantie is het resultaat.
Moge u als lezer, bewoner, familie, medewerker, .. meewerken , elk op zijn eigen niveau, om daarin een
correcte rol te spelen , het geloof in het goede en het positieve van elke medewens te zien en te waarderen
en op die manier een klein steentje bij te dragen aan een beter 2018.
Dat wens ik iedereen toe.

Geschreven door Jan Nagels
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Directie
Ouderenzorg is aan een ambitieuze en stevige transitie bezig om de weg van de toekomst in te
slaan.
Dit betekent dat er veranderingen opgelegd worden.
In een huidig klimaat van economische ‘stand still’ en toenemende uitgaven kunnen we hieruit
begrijpen dat de overheid moeilijker met geld over de brug komt en zal komen.
Het is onze taak om Dunecluze in veilige wateren te laveren naar een stabiele en veilige
toekomsthaven.
Financieel zal de grootste aanpassing de overgang van de financiering van de instelling naar een
persoonsvolgende financiering zijn.
U hoeft zich als bewoner nog geen zorgen te maken, dit ligt nog even voor ons in de toekomst.
Ondertussen zal Dunecluze in 2018 zijn 7e verjaardag vieren. En of de tijd snel gaat…
Van een pasgeboren kindje in 2011, ontstaan uit het Koningin Elisabeth instituut, zijn we al een
flinke puber geworden die zijn eigen koers vaart maar die steeds binnen ‘groep Kei’ zijn plaats
moet en wil kennen.
Naast onze thuisverpleging, al 2 jaar actief, staat eindelijk de start van Doornhuys echt voor de
deur.
Tegen de volgende editie van Ut De Cluze zou de start van de ruwbouw al zichtbaar moeten zijn,
immers in februari starten de voorbereidende werken op de site om tegen de zomer al de volledige
ruwbouw af te hebben.
De interesse is groot, heel wat mensen gaven al hun gegevens op. U kunt op de pagina hiernaast in
ons magazine de situatie van Doornhuys goed opvolgen.
We streven in elk geval naar een kwaliteitsvol gebouw met veel comfort voor de toekomstige
bewoners.
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Doornhuys
Wanneer ik dit artikel schrijf, zijn we maandag 11 december, u herinnert het zich vast en zeker wel
nog als de dag dat heel België op z’n ‘gat lag’ door de winterse sneeuwbuien. In mijn agenda stonden enkele afspraken, veelal mensen die wat meer informatie wilden over onze nieuwe assistentiewoningen of het woonzorgcentrum. Ik belde hen op om eventueel een andere, hopelijk minder
winterse, dag in te plannen. Sommigen waren dankbaar dat ze de spekgladde wegen en intussen
sneeuwsmurrie niet moesten doorstaan, anderen trotseerden toch het gure weer en kwamen tot
hier. De geannuleerde gesprekken gaven mij even de ruimte om terug een stuk neer te schrijven
voor de volgende editie van Ut De Cluze. In editie 28 besliste ik om de verschillende gedeeltes van
de flats wat meer toe te lichten, iets wat in deze editie wordt verdergezet met de living &
badkamer.
Laten we van start gaan met de living waar er zoals in iedere
ruimte reeds ingebouwde kasten voorzien zijn. Bovenaan zie je de
muur met een televisiekast die door ons zal voorzien worden in
elke flat. Je hebt er naast de nodige opberg-, bureau –en
televisieruimte ook nog een extra element.
Omdat we mensen nog de kans willen geven om bezoek te laten
overnachten bijvoorbeeld hebben we een tweede bed voorzien en
dit in alle leefruimtes. Uiteraard geen bed die de hele dag zo blijft
staan, maar wel een opklapbaar bed gecombineerd met bureau.
Wanneer je het bed niet nodig hebt kan de opgeklapte versie
gerust gebruikt
worden als bureau. Komt er iemand logeren, kan het bed simpelweg opengeklapt worden zonder je bureaugerief eerst weg te
moeten halen.
Als de schuifdeur van de badkamer opengaat
zie je volgend beeld. Rechts de opbergvakjes,
met voldoende ruimte om al het toiletgerief in
op te bergen. Daarnaast een grote spiegel met
led-verlichting. Het badkamerelement maken
we onderrijdbaar voor rolstoelgebruikers.
Ter hoogte van de lavabo zijn er hangertjes
verwerkt voor de handdoeken. Uiteraard zijn
er in de badkamer meer elementen dan wat u
hier kan zien. Het toilet met de nodige handvaten en ook de douche die voorzien is van
antislipvloer maken de ruimte volledig.
Na de badkamer is mijn rondleiding in de flat afgerond. Ik denk alvast na over een artikel voor
editie 30, intussen zullen ook de bouwwerken van start gaan. Iets waar ik alvast heel erg naar
uitkijk!
Hierbij geef ik jullie nog een korte stand van zaken mee omtrent de bouwwerken: De werken
gaan van start in maart, ten laatste april 2018.
Geschreven door Lisa Doise
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Thuisverpleging
Ook de mensen van de thuisverpleging willen de lezers het allerbestse wensen voor het nieuwe
jaar 2018. (Katrien Deboyser ontbreekt op foto)

Thuisverpleging Dunecluze wenst u een spetterend 2018!

Even vermelden:
Verpleegkundige is een schoon maar lastig beroep, met eisen en situaties die niet iedereen
begrijpt...
Daarom deze dingen die herkenbaar zijn voor élke verpleegkundige:
1. Je weet nooit wat de werkdag zal brengen
Dus je bent voorbereid op ALLES!
2. Je weet wel dat je verschillende koppen koffie zal nodig hebben
To keep you going!
3. Zelfs op dagen dat je geen zin hebt om te gaan werken, is er één iets dat je voortdrijft
De patiënten!
4. Je bent gewend om op rare uren te gaan werken
En dat andere mensen dat niet begrijpen
5. Soms raak je gefrustreerd dat je weinig tijd hebt voor de patiënten
Sommige mensen hebben het nodig dat je eens naar hun verhaal luistert
6. Sommige dagen werk je zo hard dat je vergeet te eten of te drinken
Terwijl je wel bezorgd bent over patiënten die niet goed eten en drinken
7. Het voordeel is wel dat je job ook meteen je sport voor die dag is
Kilometers leg je af!
8. Slapen is dan ook geen probleem... ook niet op rare uren
Al hoor je opvallend vaak biepjes, alarmen en bellen afgaan in je dromen...
9. Je wast en ontsmet je handen zo vaak dat ze mega uitgedroogd zijn
Handcrème = hemels
10. Een gemeende ‘dank je wel’ van een tevreden patiënt maakt veel goed
*SMELT*
Daarom zeggen we luid en duidelijk:
DANK JE WEL
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Dementie
Deze liedjestekst van Freek De Jonge wil ik graag met jullie delen. Het doet ons stilstaan en
denken over het belang van het NU. Nog meer wanneer we geconfronteerd worden met mensen
met dementie in onze omgeving.
Nu het nog kan
Nu het nog kan
Wil ik je verhalen horen
Weten wat je weggegooid hebt
Wat bewaard
Weten waar je vader voor het eerst ontmoet hebt
Wanneer je me verwekt hebt
Hoe gebaard
Heb ik veel gehuild als kind
Wat ik vergeten ben als man
En nu weer wil weten
Nu het nog kan
Nu het nog kan
Moet ik je meer omhelzen
Weer terugverlangen naar je
Warme schoot
Je troosten met van jou geleerde woorden
De laatste angst wegnemen
Voor de dood
Ik zou je vader moeten voeden
Met kleine hapjes liefde en dan
Met je huilen moeder
Nu het nog kan
Nu het nog kan
Moet ik je in mijn armen sluiten
Niet belast door leeftijd
Schaamte schuld
Want die volmaakte baby werd iemand met gebreken
Vooral een gebrek
Aan geduld
Ik wil nog graag even je zoon zijn
Je hand vasthouden en houden van
Kind zijn mama mama zeggen
Nu het nog kan
Ja ik weet best wat ik allemaal zou moeten
Alleen het komt er niet zo van
ik zing erover in plaats van naar je toe komen
Nu het nog kan
En jij mama ben je te oud geworden
Ben je misschien te bang
En zwijg je maar
In plaats van los te barsten
Nu
Els Janssoone
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Vrijwilligers
Via deze weg willen we al de vrijwilligers nog eens van harte bedanken voor al de hulp die door hen
gegeven werd tijdens de kerstperiode!
Zonder hen was er geen kerstmarkt en geen kerstfeest mogelijk geweest!
Dank u wel!!!!

Dank u wel!!!
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Hoe Ester vrijwilligster werd bij Dunecluze:
“Na het sterven van mijn moeder in 2001 kreeg mijn man Marcel Neyts een eerste trombose in
2002. Hij was daardoor heel verzwakt, maar we pasten ons aan en konden nog veel plannen.
Na de tweede trombose in 2011 was hij rolwagengebonden en dat was voor ons allebei een zware
uitdaging. Het betreurde verlies van vrijheid, we waren meer op elkaar aangewezen.
Gelukkig was er hulp: ‘s morgens kwam er een verpleegster, op vaste dagen kwam de kiné langs om
het stappen te oefenen, de logopediste kwam langs om het spreken te oefenen...
We pasten ook het weggetje aan in de tuin zodat Marcel naar buiten kon. “Boulevard Marcel”
noemden wij het.
Mijn man kon echter moeilijk meereizen als ik mijn dochter in Noorwegen wilde bezoeken of wanneer ik mee wilde gaan op onze jaarlijkse familiale vakantieweek. Daarom beslisten we samen dat
hij voor één week in kortverblijf zou gaan.
Het was een moeilijke scheiding, maar het lukte wonderwel.
Hij werd zes keer opgenomen in Bulskamp en toen later zes keer in Dunecluze, dichter bij huis.
Op 6 april 2016 was hij uiteindelijk zo verzwakt dat het voor mij onmogelijk was om hem goed bij
te staan. Zijn bed bleef in onze living staan, omdat ik heel erg hoopte dat hij zou terugkeren.
Op 2 mei 2016 moest hij worden opgenomen op de dienst geriatrie in Veurne.
Op 21 juni 2016 keerde hij terug naar Dunecluze en op 18 juli 2016 kreeg hij een bevestiging dat
hij daar definitief kon blijven.
Heel die periode ben ik hem telkens twee maal per dag komen bezoeken, zowel in Veurne als in
Koksijde.
Er bleef altijd een enorme drang om bij hem te zijn en hem te steunen.
Ook de kinderen zijn die zomer, zijn laatste zomer, heel vaak op bezoek gekomen.
De hele periode was er een enorme steun van de verpleegsters en het verzorgend personeel voor
hem, die het einde voelde naderen, maar toch bij ons wilde blijven en angst voelde om heen te
gaan. Die steun was er niet alleen voor hem, maar ook voor mezelf en voor de kinderen.
Toen mijn man op 11 september 2016 stierf, ontstond er bij mij een enorme leegte. Het verlangen
om voor iemand te blijven zorgen, maar het niet meer te kunnen. De vrijheid die onaantrekkelijk
leek voor mij... zo zonder Marcel. Er was bij mij ook grote dankbaarheid voor de zorgen die mijn
man gekregen had in Dunecluze.
Zo kwam het dat ik uiteindelijk eind november 2016 voorstelde aan Vicky om een beetje te helpen
zorgen, onder de vorm van gesprekken met de bewoners, kleine wandelingen met rolwagengebonden bewoners, dit om mezelf nuttig te maken.
In januari werd ik opgebeld door Dunecluze omdat ze mij iemand konden aanwijzen.
Het werd Marcel Vanneuville.
Het klikte goed tussen ons en ik werd zijn psychosociale begeleider.
Ik beteken een regelmatig aanspreekpunt voor hem, we luisteren naar elkaars levensverhalen, die
enigszins parallel lopen, we kaarten, we luisteren naar muziek... Ik leerde van hem ook de muziek,
de liedjes uit onze jeugd kennen, we zoeken de plaatsen waar we gewoond hebben en geweest zijn,
we oefenen een beetje Frans, Duits of Engels met elkaar... Marcel is een computerfanaat en ik veel
minder.
Maar wat ik het liefst doe, is wandelen met hem. Hij brengt veel herinneringen van vroeger naar
boven en wij ‘jeunen’ ons bij elkaar!”
Geschreven door vrijwilligster Ester
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Kei
Hallo,
Ik ben Els Pleysier en werk als receptioniste in het KEI en als keramiste in eigen atelier.
15 jaar geleden startte ik een opleiding van 5 jaar Kunstacademie, ‘Beeldhouwwerken’.
Het liet me niet meer los en heeft me gebracht tot waar en wie ik nu ben.
Ondertussen werk ik minstens 8 uur per week in mijn atelier om met mijn handen in de klei mijn
ideeën om te zetten in sculpturen.
Aan elke sculptuur gaat een zoektocht vooraf, een zoektocht naar een compositie, naar vormen,
naar lijnen, naar kleuren… Soms zijn het evoluties van voorgaande vormen.
Dit bloeit later uit tot een creatie van passie en gedrevenheid die pas stopt als het aansluit met wat
ik voor ogen had.
Tenslotte worden mijn werken verschillende keren gebakken tot op 1100 graden.
Observeren is een heel belangrijk onderdeel van elk werk, daarom ga ik momenteel wekelijks modeltekenen.
Mijn stijl kenmerkt zich door een combinatie van sierlijkheid, zuivere vormen, grove structuur,
soms in combinatie met kant .
Elke creatie is een weerspiegeling van mezelf.

Geschreven door Els Pleysier
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Naast het artistieke van Els, willen we ook nog even stil staan bij de werken in het Kei:
De neuro-locomotorische dienst, reva 4, is trots om als 1ste revalidatieafdeling de zo pas
gerenoveerde vleugel in gebruik te nemen.
Na 4 jaar van boor- plak- en timmerwerk is hun afdeling eindelijk compleet!
33 patiënten krijgen de kans om in deze uitzonderlijke kustsetting (geen enkel hotel is zo mooi
gelegen) genietend van zee- en duinzicht, te werken aan hun revalidatie omringd door
professionele zorgverstrekkers.
De combinatie van mooi ogende duurzame materialen, verhoogde plafonds, lichte kleuren en
soberheid straalt een sfeer uit van rust wat door menig bezoeker en patiënt ten zeerste wordt
geapprecieerd.
De patiënten voelen zich bijzonder relaxed in hun riante éénpersoonkamer waar ze ten volle
genieten van de binnensijpelende zonnestralen. Ze hebben de luxe hun bezoek te ontvangen in
een huiselijke sfeer.
De badkamer biedt zowel voor de zorgverstrekkers als de patiënten de nodige ruimte om zich
comfortabel te bewegen. Eenmaal het bad gevuld met water kan men zich naast wassen ook
ontspannen met het inschakelen van de jacuzzi functie.
De verpleegkundige op de foto voelt er zich goed bij en etaleert dit ten volle.
Hieronder enkele sfeerbeelden direct na de verhuis:

Geschreven door Caroline Verplancke
Model: Hanne George
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Activiteiten
Sint op bezoek en op bezoek bij de Sint in De Ark
Op dinsdagmiddag 5 december was dienst groen als eerste aan de beurt voor een bezoekje van de
Sint met zijn Pieten.
Elke bewoner mocht een babbeltje doen met de Sint en kreeg wat lekkers.
Ook op hun kamer waren de Pieten langsgeweest, er lag een zakje gevuld met chocolade,
mandarijntjes en letterkoekjes...

De dag erna was het de beurt aan de brave bewoners van dienst rood. Ook hier was de Sint met zijn
Pieten vrijgevig en konden de bewoners
genieten van al het lekkers....
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Op donderdag 7 december kwam de Sint met zijn Pieten langs op dienst oker:
Dienst oker wil de Sint graag bedanken voor zijn bezoek:
“We willen je danken om hier 3 dagen op bezoek te komen bij onze bewoners van Dunecluze.
Voor iedereen had je een hartelijk woordje, een anekdote of een plagerijtje.
Jouw knechten brachten wat chocolade en snoep voor ieder mee.
De oude Sinterklaasliedjes werden weer boven gehaald en uit volle borst zongen we: Zie ginds
komt de Stoomboot, Sinterklaas kapoentje en velen kenden ook het frans liedje: St Nicolas, patron
des écoliers.
Op 7 december hebben we je uitgewuifd samen met je Pieten.
We beloven braaf te zijn en af en toe wat deugnieterij te verkopen.
Daaag tot volgend jaar.”

Op dinsdag 5 december mochten we ook met enkele bewoners mee genieten van het bezoek van
de Sint met zijn Pieten in De Ark.
We werden getracteerd op een optredentje van alle klasjes en de Sint gaf ons ook een lekkere
sintkoek kado!
De vooraf geselecteerde bewoners moesten er deze keer wel enige inspanning voor doen om het
lekkers van de Sint te krijgen.
De lift om boven in de sportzaal te kunnen, is tijdelijk niet bruikbaar. Met andere woorden: stap
voor stap op de trap!
Alles is goed verlopen en we worden daar ook altijd goed ontvangen in De Ark!
Een leuke namiddag voor zowel jong als oud!
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Kerstmarkt
Op zondag 10 december was het kerstmarkt hier in Dunecluze.
Alles werd tot in de puntjes voorbereid, aan ieder standje werd de juiste vrijwilliger gekoppeld en
voor de rest konden we alleen maar hopen op een groot succes.
En een succes... dat was het!!
De kerstmarkt werd om 11u voor open verklaard en tot 17u was er telkens heel wat volk aan de
kraampjes te bespeuren.
De nieuwe formule van wat meer eet- en drinkstandjes om ter plaatse te nuttigen, viel in de
smaak!
Er werd gesmuld en gedronken: cava met hapjes, lekkere pannenkoeken, verwenkoffie of -thee,
versgemaakte pizza’tjes en nog zo veel meer.
Ook de Kerstman kwam even langs met leuke tekeningen en een pakje potloodjes voor de kindjes!
Bedankt aan alle aanwezigen: familie, vrijwilligers, personeel!
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Kerstfeest
Kerstmis...
Een warme tijd, samen met de familie... om te tafelen en feest te vieren.
We vinden het dan ook heel belangrijk dat de bewoners dit samen met hun familie kunnen
beleven.
Voor elke dienst staat er elk jaar opnieuw een volledige dag in het teken van Kerstmis vieren.
Familieleden schuiven mee aan aan tafel en we maken er een leuk en gezellig feest van.
Op deze dag worden ook wensen uitgesproken. De nieuwjaarsbrieven worden door het personeel
en/of de bewoners voorgelezen. Dit zorgt vaak voor ontroerende momenten.
Zowel onze bewoners, familieleden, vrijwilligers en personeel genoten met volle teugen van het
mooie feest... en zo moet dit zijn! Een gezellig samen zijn.
Op de volgende pagina’s blikken we terug op 3 zeer geslaagde kerstfeesten.
Ook willen we vanwege het ergo-team iedereen het allerbeste toewensen voor het nieuwe jaar!
Een jaar vol leuke momenten voor onze bewoners!
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Groen: 12 december
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Rood: 13 december

17

Oker: 14 december
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Knutselen met leerlingen MPI Koksijde
Op donderdag 21 december kwamen enkele leerlingen van het MPI Koksijde langs op dienst
Groen om kerstkaarten te knutselen.
Er heerste een gezellige sfeer op de dienst. Er was een goeie samenwerking tussen de kinderen en
de bewoners.
Het resultaat mocht er ook zeker wezen!
Dank u wel voor de fijne creatieve namiddag!

Gezelschapsspelletjes op rood
Maandag 11 december 2017, 15u…
Terwijl alles buiten stilaan bedekt wordt onder een laagje sneeuw en het ergoteam druk in de
weer is om alles in orde te brengen voor het kerstfeest dat deze week plaats vindt, wordt het toch
nog aangenaam gezellig op dienst Rood.
Twee schaaklustige bewoners, Lionel en Abel,
hebben elkaar gevonden en dagen elkaar uit.
Even verderop doen Andrea en Agnes hetzelfde
met een partijtje scrabble.
Naast hen tracht Albert een puzzel in elkaar te
krijgen.
En aan de andere kant van de leefruimte vind je
Nicole als spelleider van een spel bingo, waar de
deelnemers maar blijven toestromen omdat het
er zo gezellig lijkt…

Neoskoor
Naar jaarlijkse gewoonte kwam het Neos koor
van De Panne opnieuw kerstliederen zingen in
de cafetaria.
Het koor, dat bestaat uit een dertig-/
veertigtal leden, kon rekenen op een groot
publiek.
De cafetaria zat plein vol!
Niet alleen het koor, maar ook onze bewoners
en hun familieleden zongen uit volle borst
mee.
Dank u wel voor de muzikale namiddag!
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Kerstliederen
Op 17 december trokken we met een aantal bewoners naar het kerstconcert van het O.L.V. - terDuinenkoor in de O.L.V.- ter- Duinenkerk in Koksijde.
Onder leiding van dirigent Jan Vermeire zong het koor een selectie van de mooiste kerstliederen
uit verschillende Europese landen en een paar gekende meezingers.
Dank u wel aan de familie van Renée Smulders, vrijwilligers en personeel om dit voor onze
bewoners waar te maken.

Driekoningen
Voorzien van een mooie kroon en een ster kwamen ze hier aan: de koningen.
Niet uit Bethlehem, maar uit de Blieckstraat in Koksijde.
Het was een plezier om te zien hoe onze bewoners genoten van dat bezoekje op hun kamer.
Het stemde hen erg gul, want de kinderen gingen met twee mandjes vol lekkers naar huis.
Ook de bewoners in de leefzaal waren verrast en lieten de koningen pas gaan na de belofte dat ze
volgende jaar opnieuw komen zingen in Dunecluze.
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Bingo met MPI Koksijde en De Ark
Bingo: altijd een groot succes!
Dit zowel bij onze bewoners als bij de kinderen die hieraan deelnemen...
Op 11 januari kwamen de kinderen van het MPI Koksijde langs om bingo te spelen en op 15 januari
kwamen de kinderen van De Ark langs voor een spelletjes- en bingonamiddag.
Op beide momenten genoten onze bewoners van het spel en van de kinderen.

Muzikaal spel met De Ark
Op donderdag 18 januari kwamen de leerlingen van het derde leerjaar van De Ark langs voor een
muzikaal spel op dienst Rood en dienst Oker.
De kinderen waren heel enthousiast en brachten hun enthousiasme zonder moeite over op de
bewoners. Een leuke jaarlijkse traditie!

Cinema: FC De Kampioenen
Op donderdag 25 januari trokken we met een
grote groep bewoners en vrijwilligers richting
Studio Koksijde (cinema) voor de film:
FC De Kampioenen.
Een groot aantal bewoners werd met man en
macht wat hoger op de trappen getild...
De film viel heel goed in de smaak! Er werd veel
gelachen en achteraf werd er nog een tijdje
over naverteld.
Missie geslaagd!
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Activiteitenkalender
Volgende activiteiten staan op de planning voor de maanden februari en maart. 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!

Onze activiteiten in februari en maart
februari

maart

vrij 2 febr

Lichtmis: pannenkoeken

do 8 maart

Kleuters van De Ark:
kinderliedjes

di 6 febr

Brunch op dienst rood

ma 12 maart

Klankschaaltherapie

do 8 febr

Knutselactiviteit met de
kinderen van het MPI
(Valentijnskaart)

di 13 maart

Optreden dansgroep
Eb en Vloed

20 en 21 febr

Valentijnsetentje in
Hotelschool Ter Duinen

woe 14
maart

Breughelavond dienst rood

do do 22 febr

Carnaval

do 15 maart

Dansnamiddag Casino
(SAR)

d di 27 febr

Middagmaal wordt
opgediend door de
leerlingen van de
hotelschool

di 27 maart

Uitstap Casino
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Personeel
We verwelkomen 5 nieuwe collega’s:
Marlies Bos
Marlies werkt sinds kort op dienst groen als zorgkundige.
Ze is 29 jaar, is getrouwd en woont in Mannekesvere.
Ze maakte een ware carriereswitch, vanuit de verkoop
van schoenen besloot Marlies de opleiding zorgkundige te
volgen via de VDAB.
Marlies houdt van tv kijken en boardgames spelen.
Welkom Marlies!
Louise Vandierendonck
Louise werkt sinds 15 januari als ergotherapeute op dienst
groen. Dit ter vervanging van Jana Danneels.
Louise is 21 jaar jong, is afkomstig uit Torhout en woont
sinds kort in Oostduinkerke.
Ze heeft 1 jongere zus.
Louise houdt van zwemmen, lopen en gitaar spelen.
Welkom Louise!
Lina Cruz
Lina Cruz werkt sinds enkele maanden op dienst oker in de
zorg. Ze is 44 jaar oud, getrouwd en heeft 2 kinderen. Lina
woont met haar gezin in Oostduinkerke.
Lina heeft hotel en restaurant magagement gestudeerd en
werkte 15 jaar lang als souschef in een restaurant. Daarna koos ze ervoor om zorgkundige te worden. Het is voor
haar een heel afwisselende job en ze houdt van het contact met de bewoners.
Welkom Lina!
Tesfu Kelati
Tesfu is 28 jaar en werkt op dienst oker als
logistieke hulp. Hij is afkomstig uit Eritrea.
Tesfu woont in Koksijde en komt heel graag werken.
Helemaal nieuw is Tesfu niet. Hij werkte hier eerder
al als vrijwilliger.
Welkom Tesfu!
Greet
Greet werkt sinds kort op dienst rood. Ze is afkomstig uit Diksmuide waar ze samen met haar vriend
woont. Ze heeft 2 kinderen. Greet houdt van zwemmen, fitness en reizen. Ze is heel sociaal ingesteld.
Na te werken in de verkoop maakte ze haar jeugddroom waar en zo werkt Greet nu in de zorg.
Welkom Greet!
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Verjaardagen
Onze jarige bewoners van de komende maanden
februari
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maart

1 febr

Octavienne Pirson

6 maart

Denise Deplanter

6 febr

Lucien Vilain

10 maart

Maria Louisa Destickere

8 febr

Isidoor Cambier

19 maart

Jeanne Melis

8 febr

Maria Hooft

21 maart

Lutgardis Messelis

11 febr

René Lambregt

29 maart

Brigitte Marteel

13 febr

Simonne Olaerts

15 febr

Camiel Christiaens

15 febr

Marie José Smits

26 febr

Rosette Legein

Onze jarige personeelsleden
februari

maart

4 febr

Rosielyn Versoza

14 maart

Rosie Nollet

10 febr

Patricia Wandelaere

19 maart

Shana Lefranc

10 febr

Marianne Verstraete

19 maart

Christiane Snoeck

14 febr

Kathy Van Boeckel

21 maart

Lina Cruz

18 febr

Martine Vandamme

28 maart

Rita Pladys

22 febr

Fabienne Derycker

29 maart

Bärbel Volley

22 febr

Louise Vandierendonck

25

Wistjedatjes
Wisten jullie dat één van de senioren die hier over de middag komt eten een ware dichter is?!
Yvo J.D. Peeters
Toch wel meer dan het vermelden waard, want dit mooie gedicht schreef hij ter nagedachtenis van
meester Lucien De Witte (echtgenoot van Madeleine Dewaele op dienst oker).
Afscheid van de meester
Wanneer de bittere pijn
van het simpele zijn
erger is om dragen
dan de beklemmende vrees
voor het niet-zijn
is de tijd gekomen
dat ik voorgoed
van deze wereld
in stilte verdwijn
Al wie achterblijft
zit dan met zijn eigen pijn

Op 17 december werd Joke Vermandere
(dienst groen), mama van een klein lief
schattig meisje: Bo!
Bo werd die dag om 14u32 geboren en woog
3,020 kg en was 47cm klein.
Dikke proficiat Joke!
Genieten maar!

Op vrijdag 22 december namen we afscheid van Veerle Hennebel. Veerle maakte deel uit van het
team onderhoud. Ze stond in voor de schoonmaak van de benedendienst, maar was vooral een
vertrouwd gezicht voor de 65- plussers en de senioren die komen eten in de cafetaria.
Ze bouwde met hen na al die jaren dan ook een mooie band op, waardoor het afscheid niet zonder
traantjes kon verlopen...
Veerle werd in haar laatste weken hier in Dunecluze
overspoeld met kaartjes, bloemetjes en cadeautjes
en ook van het personeel kreeg Veerle een waardig
afscheid!
Veerle zal voortaan het team van “Vrienden der
blinden” versterken.
Veel succes met je nieuwe uitdaging!
Dank u wel voor de leuke tijd!
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Minimaal 4 maal per jaar komt in Duncecluze de gebruikersraad samen. Hier bespreken familie en
bewoners de werking van Dunecluze.
Een verslag kan steeds opgevraagd worden bij de sociale dienst.
Sinds vorig overleg hebben we niet stilgezeten, alle puntjes worden in beraad genomen bij onze
directie.
Hieronder twee concrete voorbeelden van variapunten die aan bod kwamen tijdens de laatste
vergadering:
* Je komt binnen in Dunecluze, buiten is het alweer een typisch Belgisch weertje, dus ben je goed aangekleed. Binnen is het (gelukkig) wat warmer, dus je jas, sjaal, muts, ... gaan meteen uit. Bezoekers die
dan gebruik wensen te maken van de bezoekerstoiletten staan daar en moeten hun gerief kwijt. Daarom was er de vraag om kapstokken in de bezoekerstoiletten te voorzien en dit zal dan ook gebeuren.
Alvast bedankt voor onze technieker Koen om dit te verwezenlijken.
* Het is een mooie winterdag en je trekt erop uit met je familielid, kennis, vriend... van Dunecluze.
Je komt terug en je ziet dat de banden van de rolwagen wel heel erg vuil zijn. Misschien overkwam het
jou ook al? Enkele familieleden die aanwezig waren op de bewonersraad alvast wel!
Om hier een oplossing voor te bieden, zal er binnenkort een handborstel in de berging (ruimte gelegen
op de gelijkvloers tussen de toiletten en de lift) gelegd worden. Zo kan je indien je dit wenst de banden
even proper maken.

Ben je heel tevreden over de zorg die je familie/vriend of kennis in Dunecluze krijgt?
Of zet je graag een Dunecluze-medewerker in de kijker?
Geef ons Dunecluze-team dan een pluim via: www.mijnpluimvoordezorg.be
Enkele pluimen die Dunecluze al in ontvangst mocht nemen:
“Een pluim voor hun vriendelijkheid, geduld en passie voor hun beroep.”
“Een pluim voor dienst oker, voor hun vele geduld, begrip en vriendelijke omgang. Ook voor de goede
verzorging van de mensen. Top team!”
“In Dunecluze wordt kwaliteitsvolle zorg gegeven in al zijn facetten.”
“We geven deze pluim voor de goede zorgen van het ganse personeel en in het bijzonder aan het
team van dienst groen die zo veel geduld met onze tante hebben en ze zo goed verzorgen.
Velen dank!”
“Een pluim voor de goede, warme en lieve zorgen aan ons mama”
“Een pluim voor dienst rood voor de goede zorgen die ze aan mijn moeder hebben gegeven gedurende drie jaar.”
“Een pluim voor dienst oker die het jaar in jaar uit zorgen voor een aangename leefomgeving en een
zorg aangepast aan de beperking van elk resident.”
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Te onthouden data 2018
Februari:
* 02.02:
Lichtmis: pannenkoeken
* 06.02:
Brunch op dienst rood
* 08.02:
Kinderen MPI komen
		knutselen: Valentijn
* 20/21.02: Valentijnsetentje in Hotel		
		
school Ter Duinen
* 22.02:
Carnaval in Dunecluze
* 27.02:
Leerlingen Hotelschool
		komen opdienen
Maart:
* 08.03:

De Ark: Creatieve activiteit /
De Ark: kinderliedjes
* 12.03:
Klankschaaltherapie
* 13.03:
Optreden dansgroep Eb en 		
		Vloed
* 14.03:
Breughelavond dienst rood
* 15.03:
Dansnamiddag SAR in
		Casino
* 27.03:
Schoolvoorstelling Casino
April:
* 04.04:
* 18.04:
* 24.04:
* 26.04:

Paaseierenraap
Daguitstap dienst rood
Daguitstap dienst rood
Hotelschool Ter Duinen: 		
rondleiding + pannenkoeken

Mei:
* 08.05:
Italiaans feest dienst rood
* 14.05:
Daguitstap dienst rood
* 15.05:
Klankschaaltherapie
* 18.05:
De Ark: schoolfeest
* 22.05:
Showcooking met
		Hotelschool
Juni:
* 04.06:
* 26.06:
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Daguitstap dienst rood
De Ark: volksspelen

Juli:
* 04.07:
Avondwandeling dienst rood
* 18.07:
Uitstap Delvaux museum
* Op dinsdag: activiteit met kinderen van
de Speelveugel
Augustus:
* Op dinsdag: activiteit met kinderen van
de Speelveugel
September:
* 17 - 21.09:
* 18.09:
* 20.09:
*25.09:
* 27.09:

Week van de dementie
Klankschaaltherapie
Daguitstap dienst rood
Mosselsouper dienst rood
Mosselsouper dienst oker

Oktober:
* 04.10:

Wereldierendag

November:
* 19 - 23.11: Week van de derde leeftijd
* 27.11:
Klankschaaltherapie
December:
* 04.12:
* 05.12:
* 06.12:
* 09.12:
* 18.12:
* 19.12:
* 20.12:

Sint op dienst groen
Sint op dienst rood
Sint op dienst oker
Kerstmarkt
Kerstfeest dienst groen
Kerstfeest dienst rood
Kerstfeest dienst oker

Voor dienst groen en dienst oker worden de daguitstappen nog vastgelegd.
Alle daguitstappen van de drie diensten zullen in een
verdere editie nog eens worden vermeld.
De kalender zal door het jaar heen ook nog
verder worden aangevuld met allerhande
activiteiten .

Bewoners
Nieuwe bewoners
In de maanden december en januari mochten we de volgende bewoners verwelkomen:
(K. 232) Abel Desmaricaux

(K. 308) Margriet Goens

(K. 105) Olga Souffriau

(K. 129) Genowefa Bialy

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!

Overleden bewoners
In de maanden december en januari moesten we afscheid nemen van
volgende bewoners:
Henriette Meert

Jozef Ameloot

(22.07.1929 - 05.12.2017)

(10.09.1924 - 15.12.2017)

Robert Moeyaert

Bertha Vaernewyck

(10.04.1930 - 12.12.2017)

(05.08.1930 - 17.01.2018)
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Koksijde leeft
Ik tel er 7 en ik tel er 8, repliceert mijn echtgenote.
Elke ochtend tijdens de zomer turen wij de horizon af bij het ontbijt.
Vanop de 3° verdieping hebben wij een mooi zicht over een deel van Koksijde – bad en dorp, net
boven de daken van de woningen met 1 verdieping.
Bij mooi weer wachten wij met spanning tot de zon aan de horizon opkomt om dan te genieten van
dit fenomenaal natuurverschijnsel. Het brengt ons tot een zekere rust en gebondenheid.
Van in het voorjaar volgen we steevast het traject tussen de O.L.Vr. ter Duinenkerk en de Hoge
Blekker.
In het najaar is het net omgekeerd. Eenmaal de zon is opgestaan, beginnen we de torenkranen te
tellen. Niet dat we daarmee opnieuw leren tellen, maar het fascineert ons over wat er veranderd is
tegenover de dag voordien.
Ikzelf heb tijdens mijn volledig professioneel leven met de bouwsector te maken gehad en vind
elke torenkraan een uniek en uitzonderlijk nuttig en renderend werftoestel.
Mijn vrouw juicht steevast als er eentje minder te bespeuren valt. Het ontsiert de schoonheid van
ons uitzicht en daar valt niet over te discuteren. Ook niet als ik beweer dat aan elke torenkraan
een bouwproject is gelinkt en waarbij heel veel werkgelegenheid gekoppeld is.
Elke vernieuwing van een gebouw of straat die ons in een mooier Koksijde doet leven, het brengt
geen “ zand aan de dijk”.
Sinds we hier in 2004 kwamen wonen is het landschap al veel veranderd. Vele gebouwen en
infrastructuren zijn mooier en efficiënter geworden, maar er blijven gelukkig ook nog stille
getuigen over van de ‘ tijd van toen’.
Zopas werd de torenkraan weggehaald nabij het nieuwe politiekantoor in opbouw, maar straks
worden er wellicht meerdere opgericht voor de bouw van de nieuwe assistentiewoningen.
Ik kijk er al reikhalzend naar uit, mijn echtgenote iets minder.
In onze gemeente zijn momenteel een 5-tal grote werken in uitvoering met het accent op
wegeniswerken en fietspaden maar iedereen is benieuwd naar de vernieuwing van de zeedijk.
Voor ODK zijn een 6-tal wegenis- en rioleringswerken gepland voor een bedrag van ongeveer
750.000 €.
Nog 14 werken staan in ontwerp zonder concrete plannen.
Koksijde bouwt en leeft, of er nu verkiezingen aankomen of niet, en dit is goed zolang we maar de
zon zien opkomen.
Geschreven door vrijwilliger Johan
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Wie is het
Weet jij het? Vul dan zo snel mogelijk dit
antwoordstrookje in en win een drankenkaart
van de cafetaria!
Veel succes!

Vorige winnaar
Ut de Cluze 28
Proficiat Jean-Luc Delsaut!!!!

Colofon

Antwoordstrookje
“Wie is het?”

HOOFDREDACTEUR
J. Nagels

Naam bewoner:
REDACTIE
Medewerkers
R. Vlaemynck
H. Rommel
L. Doise
G. Ballieu
D. Vermeulen
C. Verplancke
E. Janssoone
I. Declercq
A. Uleyn

Vrijwilligers
Johan Debeuckelaere

Kamernummer:

De persoon die we zoeken is:

Bezorg deze strook aan het onthaal
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‘UT DE CLUZE’ is mede mogelijk gemaakt door:

DEZUTTER
UITVAARTCENTRUM

Zeelaan 147
8670 Koksijde
Tel: 058/52.01.23

Langestraat 109
Kerkstraat 38
8620 Nieuwpoort 8430 Middelkerke
tel: 058/23.35.96
tel: 059/30.04.49
www.dezutter.eu
info@dezutter.eu

Verantwoordelijke uitgever : Jan Nagels

