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Voorwoord

0  - 2  -  5  -  10

Met deze vreemde, of toch niet zo vreemde, cijfercombinatie start ik dit voorwoordje.
De werking van ons huis geeft en heeft een dynamiek waarbij we niet stilstaan en altijd wel even naar de 
toekomst kijken.

Deze getallenreeks is al een tipje van de sluier voor 2021. 
Nog veraf, ja, maar ook snel dichtbij. We blikken volgend jaar even terug op onze werking maar anticipe-
ren even graag naar wat ons te wachten staat. Volgend jaar in juni zetten we dit allemaal in de verf....

Wat biedt de actualiteit nu vandaag.
Wereldwijd lijkt het coronavirus moeilijk te stoppen. Overbevolkte Chinese steden met een longinfectie 
probleem en gebrekkige gezondheidszorg liggen aan de basis, maar gezien er nog nauwelijks grenzen zijn 
en iedereen over heel de wereld reist, is de verspreiding bijna evident. Paniek is zeker niet nodig, alertheid 
wel. 
Met Dunecluze nemen we strenge maatregelen, die misschien niet altijd leuk zijn, maar we willen ons 
uiterste best doen om het virus buiten onze deuren te houden en zo al onze bewoners te beschermen. Ik 
heb bewondering voor de vele mantelzorgers die hun familielid met de beste zorg omringen, maar vraag 
ook hun begrip in deze uitzonderlijke toestanden.
Daarnaast ook veel respect voor al onze medewerkers die met een groot solidariteit- en verantwoorde-
lijkheidsgevoel hun taken hier blijven opnemen. Daarnaast ook speciale dank aan ons kaderteam, Virginie 
(hoofd bewonerszorg), hoofdverpleegkundigen Karine, Martine en Vicky naast Mieke en Caroline van het 
onthaal en Lisa en Griet van de  sociale dienst die allemaal extra inspanningen doen om onze werking in 
deze moeilijke omstandigheden correct in stand te houden.

Terwijl veel mensen ziek zijn, zich zorgen maken over de verspreiding, is onze oppervlakkige maatschappij 
vaak bezorgder en gefrustreerd over het al dan niet afgelasten van de stage van de rode duivels in Qatar, 
het doorgaan van een wielerwedstrijd, .... brood en spelen, het is van alle tijden...

Wij zijn echter tevreden met ons eigen bestaan, ons reilen en zeilen in Dunecluze.
Dat verhaal is weer neergeschreven in deze nieuwe editie van Ut de Cluze.

Veel leesgenot

Jan Nagels 
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Thuisverpleging

Bedankt aan alle mensen die ons verwenden tijdens de feestdagen!
We hebben er een leuke namiddag van gemaakt.
Ook hebben we afscheid genomen van onze collega Emilie Verfaille die een nieuwe uitdaging 
aangaat. 

Nieuw! 
Kimberly Carpentier
Kimberly werkt als nieuwe kracht bij het team van 
de thuisverpleegkundigen. Ze is 30 jaar oud en 
woont samen met haar 2 kindjes Norah en Amélie 
in Veurne. Tijdens haar vrije tijd doet ze heel vaak 
leuke dingen met de kinderen en gaat ze graag op 
stap met vrienden. Ze hoopt hier veel plezier te 
kunnen halen uit haar werk en ook hoopt ze veel te 
kunnen bijleren en nieuwe mensen te ontmoeten. 
Een goede gezondheid, geluk en vriendschap zijn 
voor haar ook heel belangrijk.
Welkom Kimberly!
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Weet je echt hoe oud worden voelt?
Wij als verpleegkundigen scholen ons voortdurend bij. Dit brengt ons nieuwe kennis, ervaringen 
en tips bij voor op het werkveld. 
In februari hebben we een bijscholing gekregen over: ‘weet je echt hoe oud worden voelt?’ 
Hierbij startten we met een quiz om onze kennis wat op te frissen. Daarna gingen we dieper in  
over theorie rond ‘ouder worden’, bijvoorbeeld:  hoe verschilt een 22 jarig hart van werking met 
een hart van 92 jaar. Vervolgens vlogen we erin. We kregen verschillende opdrachten die allemaal 
te maken hadden met ‘hoe voelt ouder worden’. Zo moesten we schrijven met handschoenen die 
trilden (een moeilijke klus). Ook het dichtknopen van een hemd met een visuele beperking en 
motorische beperking ging niet van een leien dakje. Waarom het niet meer lukt om vlot te trap op 
te gaan, 
hebben we aan de lijve ondervonden door het dragen van onze verouderingspakken. 
Deze bijscholing had maar 1 doel: onze ogen openen! Het is niet gemakkelijk om je als jong 
persoon in te beelden hoe het moet zijn als ‘oudere’, maar we kunnen het wel proberen. We doen 
ons best, iedere dag opnieuw.



6

Doornhuys 
Het luik Doornhuys zal even over een andere boeg worden gegooid. Aangezien we nu toch al even 
de beginfase voorbij zijn, slinken daarbij ook de nieuwe mededelingen die hier kunnen worden 
vermeld. 

Tijd om de bewoners eens aan het woord te laten dacht ik. 
Georges steekt als eerste bewoner van wal. We namen plaats in de bistro met een ‘teusje’ en gin-
gen van start. 
Georges is geboren in het Brusselse Schaarbeek en beleefde er  zijn eerste kinderjaren. In de peri-
ode van de tweede wereldoorlog verhuisde hij naar het zeetje in Nieuwpoort. Daar woonde 
Georges in bij zijn grootouders. De tijd ging voorbij en van de lagere school ging hij over naar het 
college van Nieuwpoort. Daarop volgde de toen nog verplichte legerdienst waarna Georges bij-
leerde als technieker en zo aan de slag kon gaan bij de luchtmacht. 
Waarom precies bij de luchtmacht vroeg ik mij af? Vliegtuigen was iets wat al van kindsafaan 
een interesse is geweest. In zijn jonge jaren was er in de buurt een oud afgekeurd vliegtuig waar      
Georges met een drietal leeftijdsgenootjes af en toe vertoefde. Ook de opleiding technieker blijkt 
een logische keuze te zijn geweest. Speelgoed werd namelijk vaak ontmanteld om te weten hoe 
het in elkaar zat, tot grote frustratie van de grootouders soms. Alles terug in elkaar krijgen bleek 
echter soms moeilijker dan gedacht. Tot op de dag van vandaag is dit zo, laat ons dan ook maar 
hopen dat we onze huishoudtoestellen in één stuk terugkrijgen. Georges lacht er eens mee en zegt 
intussen wel zijn lesje te hebben geleerd.

Ik bevraag Georges over z’n familie, hij is enig kind. Zijn vrouw leerde hij heel toevallig kennen 
na een wandeling in de duinen van De Panne. Hij was er op zoek naar attributen van de oorlog 
die toen nog vaak terug te vinden waren. Vrouwlief, toen nog een volledig onbekende, was er op 
vakantie en woonde toen in Ath. Ze kwamen elkaar tegen, raakten aan de praat en zo geschiedde 
het. Georges heeft één zoon, Miguel, die vaak langskomt en helpt waar hij kan. 

Of Georges hier tevreden is in Doornhuys? Jazeker! 
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Jarige bewoners in Doornhuys

maart april

09/03 Gerda Aesaert 16/04 Rita Lombaert 

24/03 Georges Dimkoff 28/04 Simonne Lehouck 

31/03 Roger Vermeren 

Doornhuys  assistentiewoningen 

Interesse? Neem contact op via 
058/533.900 of doornhuys@dunecluze.be 
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Iedereen was heel enthousiast over de manier van organisatie, een mooie duidelijke uitleg, heel 
gevarieerd, boeiend en interessant.
Na het lezen van al hun feedback ben ik er nog steeds niet uit welk deel van de rondleiding nu het 
meest boeiende, inspirerende, … was.
• de escaperoom viel bij velen in de smaak daar het praktisch was en waar samenwerking belang-
rijk bleek te zijn, 
• de uitleg van de logo, kine en ergo en het zien van alle aangepaste middelen bleek voor anderen 
interessant te zijn, 
• velen waren geboeid wat de robot in de apotheek deed, maar dat er nog veel bij kwam 
kijken, 
• de tijd die er nodig is en de kosten die gepaard gaan met de digitalisering spraken ook tot de 
verbeelding
• bij een aantal viel de uitleg rond werkgroepen en het hieraan kunnen deelnemen bijzonder in de 
smaak de algemene conclusie was positief.

Kei 
Stagecaroussel 
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Vrijwilligers 
Week van de vrijwillger 
Van 29 februari tot en met 8 maart vond de week van de vrijwilliger plaats. We stuurden elke vrij-
williger een kaartj om onze dank te betuigen voor hun dagelijkse inzet in ons huis. 
Veel belangrijker nog dan die ene week, vinden wij onze dagelijkse appreciatie voor hun inzet door 
een vriendelijke goeiedag als we elkaar tegenkomen in de gangen of een dankjewel als ze hun acti-
viteit afronden… Het zit hem vooral in die kleine dingen! 
Dit betekent natuurlijk niet dat we hen niet graag extra bedanken en in de bloemetjes zetten. Dat 
doen wij o.a. tijdens onze overlegmomenten die 3 keer per jaar plaats vinden, maar vooral tijdens 
het jaarlijkse vrijwilligersfeest dat dit jaar op 26 mei plaats vindt. 
Laat ons vooral besluiten dat we weten hoe belangrijk onze vrijwilligers zijn in onze werking, dat 
we ze niet kunnen missen en dat we ze ongelooflijk dankbaar zijn voor hun energie en tijd die ze 
met ons delen!

Lees het volledige dankwoord van de directeur van de vzw Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk op de 
website https://www.vrijwilligersweek.be/dankwoord-2020/
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Dementie 
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Activiteiten 
Driekoningen 
Op dinsdag 7 januari kwamen niet drie, maar een hele zwerm koningen op bezoek. De kinderen 
van De Ark hadden zich mooi uitgedost en gingen van deur tot  deur het driekoningenlied zingen. 
Ze deden dit vol overgave, niet alleen omdat ze heel veel van zingen houden, maar vooral voor het 
lekkers waarmee ze telkens na het zingen hun mandje mochten bijvullen! 
Bedankt voor de leuke activiteit!

FC De Kampioenen 
Op donderdag 9 januari trok een delegatie van  
Dunecluze naar de cinema, te Koksijde! Er werd 
gekozen voor een Vlaamse film, namelijk de aller-
nieuwste film van de FC de Kampioenen! Een komi-
sche film, waar de bewoners eens goed mee konden 
lachen.

Tropiflora 
Op dinsdag 23 januari werd er nog eens gebruik 
gemaakt van het busje om de bewoners van Doorn-
huys en Dunecluze naar Tropiflora te brengen. Hier 
vond men voor elk wat wils, een cadeau voor de 
echtgenote, bloemen, plantjes… Noem maar op! 
Veel artikelen waren dan ook nog eens afgeprijsd 
in de winkel, wat altijd leuk meegenomen was. Na 
onze winkelkarren gevuld te hebben, besloten we 
stilletjes aan terug te keren naar het vertrouwde 
Koksijde.
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Wellnessdag Vesalius
Op vrijdag 17 maart werd een groot deel van onze bewoners in de watten gelegd op de 
wellnessdag door de leerlingen van Vesalius. De ene bewoner kon genieten van een 
handverzorging, terwijl de andere bewoner de voeten liet verzorgen... 
En genieten, ja dat deden ze zeker! In de namiddag hadden de leerlingen een spel voorbereid en 
werden de bewoners in groepjes ingedeeld om even terug te blikken op hun jonge jaren en even 
stil te staan bij de vergelijking tussen toen en nu. 
Een zeer aangename en rustige dag die we volgend jaar zeker weer op de agenda zetten!
Dank je wel aan de leerlingen en de leerkrachten! 

De Ark: Bingo en gezelschapsspelletjes 
Op maandag 20 januari mochten we de leerlingen 
van het eerste leerjaar van De Ark verwelkomen. 
Samen met de bewoners speelden de kinderen 
bingo en gezelschapsspelen. En wat spelen onze 
bewoners graag bingo! Er werden prijzen voorzien, 
voor ieder wat! Zo kregen de kinderen teddyberen 
en waren er voor de bewoners beeldjes voorzien. 
De kinderen brachten ook gezelschapspelen mee 
van school. Zo was er keuze tussen het 
paardenspel, domino en memory! 
Spelletjes die zowel voor de bewoners als voor de 
kinderen bekend zijn! Het was een gezellige 
namiddag samen met de kindjes. 
Bedankt aan de Ark voor deze gezellige namiddag!
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De Ark: muzikaal spel 
En toen kwam De Ark nog maar eens op bezoek! 
De kinderen hadden speciaal opdrachten voorbe-
reid om samen ‘muzikaal pak’ met de bewoners 
uit te voeren. Zo moesten ze onder andere om het 
snelst een aardappel schillen, om het meest flesjes 
omgooien, bellen blazen, enz. 
De bewoners vonden het erg fijn...er werd dan ook 
heel wat afgelachen! 
Bedankt, kinderen van de Ark!

Lichtmis 
Maria-Lichtmis of kortweg Lichtmis is in de overwegend christelijke gewesten een feest dat op 2 febru-
ari wordt gevierd.
Het is de herdenking van de "Opdracht van de Heer in de Tempel" en het zuiveringsoffer dat Maria 
veertig dagen na de geboorte van Jezus volgens de Joodse wet moest brengen. Vandaar de Latijnse 
naam Purificatio Mariae. Lichtmis is de laatste feestdag waarvan de datum verbonden is aan die van 
Kerstmis. Hij valt 40 dagen daarna.
In protestantse kerken is het feest echter vrijwel onbekend.
 Op Maria-Lichtmis worden (werden) traditioneel kaarsen gewijd en een kaarsenprocessie gehouden 
vóór de mis; vandaar de naam lichtmis. In veel talen verwijst de naam van het feest immers recht-
streeks naar kaarsen: (Zweeds: Kyndelmisse, Frans: Chandeleur).

Het is ook traditie dat er op Maria Lichtmis pannenkoeken gegeten worden. De kippen leggen opnieuw, 
er zijn weer eieren genoeg om het beslag te maken. Dit pannenkoeken bakken wordt uitgedrukt in het 
gezegde:" Er is geen vrouwtje nog zo arm, of ze maakt haar pannetje warm", al heeft het woord 'pan-
netje' in het oud Nederlands taalgebruik wel een seksuele bijbetekenis. Wat vaak het geval was in die 
oude uitdrukkingen. Snoepers waren het, onze voorouders.

Ook bij ons werd er op de dagen rond Lichtmis lekker van de pannenkoeken gesmuld! 
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Breughelavond rood 
Woensdag 5 februari trokken wij met dienst Rood naar de cafetaria voor een gezellige 
breughelavond. Het ruime assortiment vleeswaren, aangevuld met verse groenten, sausjes, kaas 
en verschillende broodsoorten, werd uitgestald in buffetvorm, waardoor iedereen de kans kreeg 
zelf te kiezen wat ze op hun bord wensten. Maar eerst genoten we van een speciaal biertje of iets 
anders, met enkele hapjes. 
De sfeer was gezellig en gemoedelijk. Iedereen had daar zijn aandeel in: de bewoners, die het fijn 
vonden verwend te worden en het feestelijk tintje van deze avond apprecieerden het aanwezige 
personeel en zeker ook de vier vrijwilligers die met veel enthousiasme en warmte dit initiatief 
kwamen ondersteunen. 
Met een lekkere chocomousse sloten we de avond af. De bewoners bedankten ons voor de mooie 
avond en wij keerden met een goed gevoel huiswaarts. Op naar het volgende feestje…

Breughelavond groen 
Op 6 februari ging de breughelavond door op dienst 
Groen. We gingen van start met een goed pintje bier. 
Gevolgd door een rijkelijke tafel vol met lekkers. Zo was er 
keuze uit verschillende soorten vlees en kaas. Vergezeld 
met groentjes en lekker brood. Er kon gekozen worden uit 
rozijnen-,suiker-, bruin- en wit brood. De sfeer zat goed, 
zeker toen Carine accordeon begon te spelen. De dans-
beentjes kwamen helemaal los!
Om de avond af te sluiten was er een heerlijk zelfgebakken 
taart (dankjewel Isabelle! ) en verse rijstepap. Mmmm, op 
naar de volgende avond …. want op 30 april gaat de vol-
gende avondactiviteit door! Dan wordt er verse lasagne 
gemaakt door onze chefkok Rosalie ;-). 
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Voorleesnamiddag 
Op 7 februari werden wij met enkele bewoners 
uitgenodigd in het Annutiata te Veurne voor een 
voorleesnamiddag. De studenten verzorging van 
het Annutiata hadden heel wat gedichten en frag-
menten tekst voorbereid. Bij aankomst in de mooi 
versierde zaal werden de bewoners getrakteerd 
op een dansvoorstelling van 2 studenten. Nadien 
werden de bewoners verdeeld in 3 groepjes. Elk 
groepje had 2 bewoners. Ze werden verwend met 
gedichten, fragmenten uit boeken en liedjes over de 
liefde en reizen. Na het voorlezen en herinneringen 
te hebben opgehaald, werden we uitgenodigd aan 
een gezellige tafel voor koffie en gebak. De stu-
denten boden ons zelfgemaakte appeltaartjes en 
vers gemaakte rijstpap aan! De bewoners genoten 
met volle teugen! Met een voldaan gevoel en volle 
buik keerden we terug richting Dunecluze. Bedankt 
studenten!

Valentijn in Hotelschool 
Ook dit jaar mochten de koppeltjes van Dunecluze en deze keer ook van Doornhuys hun voetjes 
onder tafel schuiven voor een valentijnsetentje in de Hotelschool. Veel woorden hebben we niet 
nodig om te laten blijken hoe geslaagd dit wel was. Kijk zelf maar! Dank je wel aan de Hotelschool! 
Het was top! 
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Valentijn in Dunecluze 
Voor de koppeltjes die niet meegingen naar de ho-
telschool werd op valentijnsdag zelf ook iets spe-
ciaals gedaan in Dunecluze. De koppeltjes werden 
verwend met een hapje en een drankje gevolgd 
door hespenrolletjes met ‘withlove’. Een mooi hartje 
als dessert was de kers op de taart van een roman-
tich dinertje. 

Bezoek Abdijmuseum 
Donderdag 13 februari brachten tien bewoners van 
Doornhuys een bezoekje aan het Abdijmuseum te 
Koksijde, letterlijk op nog geen 10min wandelen! 
Hier kregen we wat meer uitleg van onze gids over 
hoe de monniken in deze abdij hebben geleefd en 
welke rituelen deze allemaal hadden. Zo moesten 
de monniken ’s zelf nachts een aantal keren bidden. 
Ook bekeken ze een mooie kortfilm om alles wat 
beter te schetsen. Een interessante uitstap waar 
velen van genoten hebben, maar na het lang recht-
staan was iedereen toch wel blij om terug in zijn 
of haar vertrouwde flatje toe te komen en neer te 
ploffen in de zetel met de beentjes omhoog! 
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Italiaanse avond oker 
Op 18 Februari was het zover, de Italiaanse avond op dienst oker. Het was een gezellige avond 
voor de bewoners. Het begon met een glaasje cava en enkele hapjes. Zo was er een hapje tomaat 
mozzarella en een ham-mousse. Daarna was er een lekkere lasagne gemaakt door Rosalie. Ze 
hebben er enorm van gesmuld! Hmmm! Een lekker glaasje wijn er bij en de sfeer zat er in. Om 
de avond af te sluiten kregen de bewoners nog een typisch Italiaans dessertje, een zelfgemaakte 
tiramisu!
Na het dessert gingen de bewoners moe, maar zeker voldaan slapen!

Carnaval Witte Burg 
Op dinsdag 18 februari trokken met een grote groep bewoners van Dunecluze en Doornhuys 
richting de Witte Burg voor het carnavalfeest. We werden er tegen de middag verwacht voor ‘de 
apero’. De sfeer zat er onmiddellijk goed in. De ribbetjes en de wijn smaakten heerlijk en na het 
middagmaal konden we genieten van mooie muziek en waren er zelfs enkele bewoners die zich op 
de dansvloer waagden.
Een topnamiddag! 
Een pluim voor de organisatoren. 
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Creatieve activiteit met De Ark 
Donderdagnamiddag 20 maart kregen we op dienst oker het bezoek van 22 kinderen van het vier-
de leerjaar van ‘De Ark’ / vrije basisschool van Koksijde.
Aangevuld met een aantal bewoners was het een hele grote groep. Maar ze hadden allemaal heel 
veel zin hadden om taartjes te maken in klei.
De samenwerking met ‘De Ark’ is al van de opstart in Dunecluze een feit. Voor elke klas is er in het 
leerprogramma ruimte voorzien voor een of ander deelmoment met onze bewoners. 
Deze ontmoetingen zorgen ervoor dat deze verschillende generaties op een positieve manier met 
elkaar in contact komen. Ze leren elkaar kennen, elkaar respecteren, met elkaar omgaan, verwon-
dering scheppen, samen werken….en nog veel meer.
Onze bewoners leven op, kunnen hun wijsheid en zorg aanspreken.
En de kinderen leren hun onwennigheid naar ouderen en het betreden van een WZC overwinnen .
Nu terug naar de koekenbak !
Het werd een fijne en gezellige namiddag met veel werkende handen. Onze bewoners zaten tus-
sen de kinderen en genoten van de dialoog, van de dynamiek en de samenwerking. 
Allemaal samen creëerden ze zo’n honderd taartjes! 
Een moment om nooit te vergeten!

Dansen op dienst groen 
Zion, stagiair op dienst groen, houdt enorm van dansen. Hij doet niets liever in zijn vrije tijd en daar 
mochten de bewoners van dienst groen mee van profiteren. De muziek van toen werd opgezet en 
samen met Nancy en de bewoners maakte Zion er een leuk feestje van! De ambiance zat er echt 
wel in! 
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Het is hier soms een beestige boel in Dunecluze. Evelien van trimsalon Oostduinkerke kwam met 
haar twee honden op bezoek op dienst Groen. De bewoners kregen direct een warme glimlach 
op hun gezicht en de beestjes werden verwend! Zo kregen de honden heeeel veel koekjes van de 
bewoners. Het waren wel  speciale koekjes, namelijk worteltjes  en courgettes. Er moest er name-
lijk ééntje op dieet. Na al die heerlijke koekjes, gingen de bewoners nog gaan wandelen in de gang. 
Zowel de bewoners als de honden hadden de ochtend van hun leven! Bedankt Evelien, Wolfje en 
George!

31 januari kwamen ook twee katjes langs, namelijk Oreo en Crumble. Broer en zus kwamen de 
bewoners eens een bezoekje brengen. De kattenliefhebbers waren tot over hun oren verliefd! 
Crumble voelde zich al helemaal thuis en wandelde vol fierheid door de gangen van Dunecluze. 

Beestige boel 
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Verjaardagsfeest rood 
Op 27 februari was het feest op dienst rood! De jarigen van januari en februari moesten worden 
gevierd. En er waren heel wat jarigen! In januari mochten we Peleman Lucienne en Gesquiere 
Robertine feliciteren. In de maand februari feliciteerden we Viaene Rosa, Pyliser Marie-Louise, 
Vanheste Denise en Legein Rosette. 
Deze maand mochten we ook onze vrijwilligster Arlette feliciteren. Ze trakteerde iedereen op zelf 
gemaakte wafels voor haar verjaardag. De bewoners trakteerden haar op hun beurt met een zelf 
gemaakte gigantische verjaardagskaart.

Beleeftelevisie 
De BeleefTV blijft voor vele bewoners een 
boeiend iets. De BeleefTV zorgt voor bewe-
ging bij de bewoners en sociale interactie. De 
bewoners stimuleren elkaar en er wordt ook 
wel vaak wat afgelachen. 
We blijven dankbaar om deze schenking. 
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Cervo-go 
Op vrijdag 14 februari, valentijnsdag, kwamen 11 studenten van Cervo-go bij ons langs om de 
bewoners eens extra in de watten te leggen. En net omdat het valentijn was, droegen de studenten 
mooi vleugeltjes. In de voormiddag werd er door de studenten een gedicht voorgelezen voor de 
bewoners en werden de bewoners individueel benaderd voor een praatje, wat heel erg geappreci-
eerd werd. In de namiddag werden zo goed als alle bewoners verwend met een handmassage. Ze 
genoten echt van het contact met de studenten. We hielden er zelfs een aantal stagiaires aan over 
voor de toekomst. 
Een leuke dag! Zeker voor herhaling vatbaar!

Breien in Doornhuys 
Maandelijks krijgen de bewoners van Doorn-
huys de kans om hun oude breiwerkjes terug 
boven te halen en gezellig samen te breien 
met een tas koffie. Zelfs een mannelijke bewo-
ner nam de touwtjes even in handen! Chapeau 
hiervoor!
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Coronavirus 
Ook in Dunecluze nemen we onze voorzorgen wat het coronavirus betreft.
Hieronder ziet u nog eens wat er belangrijk ik om een eventuele besmetting te voorkomen.

Voor de laatste updates omtrent 
maatregelen CORONA-VIRUS, 

gelieve onze website of 
facebook te raadplegen
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Personeel
Lisa Haentjes
Lisa is 22 jaar oud. Ze is sinds september 
afgestudeerd in toerisme en recreatie management. 
Lisa woont in Koksijde en haar mama en oudere 
broer werken hier ook in Dunecluze, 
in de thuisverpleging.
Lisa werkt aan het onthaal en voert er ook 
administratieve taken uit. Ze speelt sinds haar 
zesde basketbal en daarnaast gaat ze af en toe 
joggen en in de zomer gaat ze ook nog skeeleren. 
Welkom Lisa! 

Evelyn Marteel 
Evelyn is 20 jaar oud en woont samen met een 
goeie vriendin om de kosten te delen. Ze heeft 
een poes Lima. Evelyn werkt op dienst groen 
als zorgkundige. Hiervoor werkte ze eveneens 
als zorgkundige in Diksmuide RVT Yserheem.
Evelyn houdt van zwemmen en houdt zich 
in haar vrije tijd ook nog bezig met diamond 
painting. Graag zou ze later 2 kindjes hebben. 
Trouwen is geen must. 
Welkom in Dunecluze Evelyn!

Catarina Rodrigues Pinto
Catarina is 28 jaar oud, woont in Sint Idesbald en 
haar vriend woont in Schotland. Ze heeft geen 
kinderen, maar wel een poes Mia. Catarina werkt 
in het onderhoudsteam. Ze houdt van wandelen, 
een uitje naar de cinema, lekker uit eten gaan. Dit 
doet ze in haar weinige vrije tijd, want 
Catarina combineert haar job in Dunelcuze nog 
met werken in de horeca. 
Welkom Catarina! 

Caroline Timmerman 
Caroline woont in de Panne, is getrouwd en 
heeft een zoontje van 2 jaar.
Voor Dunecluze werkte Caroline als verkoop-
ster, nu werkt ze op dienst oker als zorgkundi-
ge. Ze gaat graag wandelen met haar zoontje 
en indien er nog wat tijd overschiet, houdt ze 
ook van sporten. Caroline is heel blij dat ze 
hier mag werken! Welkom Caroline! 
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Verjaardagen

Onze jarige bewoners van de komende maanden

maart april 

6/03 Denise Daplanter 2/04 Alina De Pauw

7/03 Valery Van Langenhove 2/04 Solange Mahieu

26/03 André Devos 9/04 Brigitte Borrey

27/03 Suzanne Desimpel 12/04 Agnes Floorizone

27/03 Willem Wouters 14/04 Daniel Vandenbulcke

29/03 Maria Dewaele 19/04 Jacqueline Francois

29/04 Marteel Brigitte 20/04 Gisèle Christiaens 

30/04 Desirée Goethals 26/04 Rachelle Berten

26/04 Lydie Brock

27/04 Monique Samyn 
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Onze jarige personeelsleden

maart april

11/03 Aline Lagay 6/03 Yoricka Pinceel

14/03 Rosie Nollet 13/04 Ann De Muynck

19/03 Shana Lefranc 22/04 Marisa Vanseveren

21/03 Lina Cruz 29/04 Griet Ballieu 

28/03 Rita Pladys

29/03 Bärbel Volley

30/03 Catarina Rodrigues Pinto 
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Wistjedatjes 
Zoontje voor Jana 
Op 14 januari werden Jana (ergotherapeute 
dienst groen) en Stijn opnieuw trotse ouders 
van een flinke zoon. Flor is zijn naam! Flor is 
het broertje van Lou. Bij de geboorte was Flor 
al onmiddellijk een flinke kerel: 51 cm groot 
en een gewicht van 3,930 kg. 
Dikke proficiat Jana en Stijn en grote broer 
Lou!

Lieve Jacko is niet meer 
Droevig nieuws: Jacko is niet meer! De pape-
gaai van dienst oker, is van ons heengegaan op 
dinsdag 28 februari.
Hij kwam bij ons terecht een dertigtal jaren 
terug. Toen was hij zelf al 30 jaar oud. Hij 
verbleef 20 jaar in Kei en nu ook al 9 jaar in 
Dunecluze. 
Hij kon serieus van zich laten horen als hij dat 
wou. En vingertjes, ja die lustte hij ook wel 
graag... toch had hij zo zijn favorietjes onder 
het personeel... kopjes geven om je te begroe-
ten... een frietje of een korstje meepikken...
We zullen je missen Jacko!

Voelschorten	
In de week van 17 februari kwamen de zussen 
Lut en Mie (die hier vroeger nog als vrijwilli-
gers kwamen helpen) op bezoek bij ons met 
enkele leuke voelschortjes voor de bewoners. 
Lut en Mie wonen in La Vigie en daar werd een 
naaiclubje opgericht. Een tijdje terug kwamen 
de zussen langs met de vraag of de voelschort-
jes voor ons een meerwaarde konden beteke-
nen: zeker en vast! We zijn heel tevreden en 
dankbaar voor het mooie geschenk!
Dank je wel!! 
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Naaitalent Ahmed
Wisten jullie dat er op dienst oker een waar talent rondloopt? Een naaitalent! En het is Ahmed. Ah-
med is hier bij ons tewerkgesteld via het Sociaal Huis. Hij voert logistieke taken uit op dienst oker, 
maar daarnaast maakt hij ook nog kleren. We zagen al enkele prachtwerken van hem verschijnen 
en het moet gezegd worden: hij kan er wat van! Ahmed is afkomstig uit Somalië waar hij als kleer-
maker werkte. 

Herinriching onthaal 
Het onthaal, het eerste aanspreekpunt van Dunecluze, zal er in de nabije toekomst heel wat an-
ders uitzien. Dat er af en toe een tekort is aan bureaus voor de medewerkers van de 
benedenverdieping, is al langer dan vandaag gekend. Vandaar dat het onthaal zal worden 
opgesplitst in een backoffice en een frontoffice. De werken starten in september. Er zal nog steeds 
iemand ter uwer beschikking staan in de frontoffice. Tegelijkertijd kunnen de andere medewerkers 
rustig de administratieve taken verrichten. 
We zijn benieuwd naar het resultaat! 
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Bewoners

In de maanden januari en februari mochten we de volgende bewoners verwelkomen:

De Coster Odetta (K. 201) Van Pachterbeke Ghislaine (K. 126)

Geerits Leentje (K. 217) Stockelynck Maria (K. 204) 

In de maanden januari en februari moesten we afscheid nemen van 
volgende bewoners:

Elisabeth Doucet
(29/06/1932 - 09/01/2020)

Abel Desmaricaux
(11/08/1930 - 13/02/2020) 

Roger Counye
( 11/10/1926 - 13/01/2020)

Andrea Debaere 
(06/07/1923 -14/02/2020)

Richard De Meyer 
( 01/11/1935 - 16/01/2020) 

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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Activiteitenkalender
Volgende activiteiten staan op de planning voor de maanden maart en april. Naast deze activi-
teiten 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 augustus en september

maart  april 

2 maart De Ark: 
kinderliedjes

2 april Optreden Sinksenbruid

3 maart

4 maart 

Brunch in Doornhuys

Brunch dienst rood

7 april Uitstap naar het 
visserijmuseum

5 maart Carnavalfeest met 
optreden van 
Marino Punk 

8 april

14 april 

Paaseierenraap 

Paasontbijt op de
3 diensten 

10 maart Klankschaaltherapie 21 maart Frietjes van de frituur

12 maart

18 maart 

Dansnamiddag casino 

Croques op dienst oker 

22 maart 

30 april

Italiaans feest rood 

Italiaans feest groen 

20 maart

26 maart

Schoolfeest De Ark 

Uitstap naar Hotelschool

24 april Verwenontbijt oker

27 maart Verwenontbijt oker 27 april Daguitstap groen 

2929
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Koksijde leeft 
Vanaf deze editie wordt de rubriek ‘Koksijde leeft’ overgenomen door Paul Casselman. Onder 
velen van julle geen onbekende... Paul werkte hier tot sinds kort op de sociale dienst. Paul komt 
ook bij ons als vrijwilliger en nu neemt hij nog een taak op zich en is hij een helpende hand bij het 
schrijven van ons huiskrantje.
Dank je wel ook aan Johan ... die heel wat moois voor ons neerpende in voorgaande edities. Je 
maakte er steeds jouw werk van en dit werd door ons heel sterk geapprecieerd. Dank je wel! 

Stormen Ciara, Dennis en Elise zijn nog maar pas voorbijgeraasd en daar komt koning winter nog 
zijn intrede doen. Hopelijk is hij er niet voor lang en kunnen we weldra de lente verwachten met 
zijn frisgroene kleuren.

Koksijde heeft heel wat plannen voor de toekomst.  Er zijn voor 120 miljoen euro investeringen 
gepland.  Hiervoor wil men geen belastingen verhogen en zoveel mogelijk realiseren met subsidies 
en verkoop van eigendommen.
Enkele in het oog springende plannen sommen we hierna op.                                                                       
• Studies reconversie militair domein.
• Masterplannen herinrichting dorpskernen Koksijde en Oostduinkerke.
• Nieuw bezoekerscentrum Abdijmuseum.
• Kijkdepot, keuken en ruimte voor potvis Valentijn.
• Inrichten brouwerij op site Ten Bogaerde
• Nieuw toerismekantoor Koksijde.
• Nieuwe aanleg Van Buggenhoutlaan, Leopold II laan en Nieuwpoortsteenweg.
• Aandacht op straat voor veiligheid voetgangers fietsers en mensen met een beperking

De gemeenteraad heeft beslist dat de Abdijstraat en de Pylyserlaan in Koksijde en de A. Boudrys-
raat en Vanmaldeghemstraat in Oostduinkerke veranderen in fietsstraten.   
Vanaf 6 april mogen de automobilisten er nog slechts 30 km per uur rijden en is het niet meer 
toegelaten in te halen met een gemotoriseerd voertuig.  Hou je daar aan deze nieuwe regels en 
voorkom een verkeersboete.

Koksijde ontvangt in 2020 opnieuw een subsidie van 100 duizend euro voor de aankoop van elek-
trische wagens met een laadbak. Hierdoor verminderen we de uitstoot van CO² in onze gemeente 
en verlenen we onze medewerking van een duurzaam energiebeleid.

Goed nieuws voor de bewoners van Dunecluze is dat de Night of the Proms op 13 en 14 augustus 
2020 opnieuw doorgaat op het Kerkplein te Koksijde.  Je kan enkel nog een ticket boeken voor 
vrijdag 14 augustus om 20.30u.  
Volgende artiesten zijn reeds geprogrammeerd : John Miles, Stan van Samang, Ozark Henry en het 
Antwerp Philharmonic Orchestra olv de Braziliaanse dirigente Alexandra Arrieche.   
Gastheer is opnieuw Bart Peeters.
Een muzikaal topevenement  met een vermaarde zanger van eigen bodem, Ozark Henry.  
Laat de zon maar schijnen !

Paul Casselman
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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 Madeleine Dewaele!!! 

Wie is het

Vorige winnaar 
Ut de Cluze 27

Antwoordstrookje 
“Wie is het?”

Colofon
HOOFDREDACTEUR

J. Nagels

REDACTIE

Medewerkers

R. Vlaemynck 

H. Rommel  

L. Doise 

G. Ballieu 

D. Vermeulen

C. Verplancke 

E. Janssoone 

I. Declercq

Vrijwilligers

Johan Debeuckelaere
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