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Voorwoord
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En of het heftige tijden zijn...
Ik wil vooraf in de eerste plaats hulde leveren aan al het personeel van Dunecluze. 
Zij zijn ondanks de ‘dreiging’ van het virus steeds paraat om onze bewoners te blijven voorzien 
van de juiste kwaliteitsvolle zorgen. 
Een dikke proficiat daarvoor. 

Voor u als bewoner en u als partner/familielid/mantelzorger zijn het bijzonder moeilijke tijden omdat uw 
frequent contact zomaar beëindigd werd. Geen bezoek meer van uw vertrouwde gezichten, 
geen ondersteuning... het zijn beslissingen die genomen werden voor ieders welzijn: dat van onze bewoner, 
ook voor u als bezoeker, maar ook voor ons personeel. 

Het reguliere circuit van vergaderingen, externe overlegmomenten... allemaal stopgezet. En hoewel 
vergaderingen en samenkomsten zeker hun belang hebben, is het opmerkelijk om vast te stellen dat het 
toch wel even anders kan ook. 
Maar ook in de privaatsfeer zie je grote verschuivingen: gejaagde levensstijl, geen tijd voor mekaar, 
overvolle agenda’s met uitstapjes, hobby-avonden, culinaire -en drankmomenten... Allemaal niets en zie: 
families zitten weer rond tafel om te praten, om een gezelschapspel te spelen, hebben weer tijd voor 
mekaar. 

‘Elk nadeel heb zijn voordeel’ zei Johan Cruyff... 

Het moet inderdaad niet door zo’n besmettelijk virusverhaal onder onze aandacht geduwd worden, maar 
misschien moet de maatschappij zich toch weer wat herbronnen en ultiem toch weer wat basis 
gezinswaarden een hogere prioriteit geven. 

Jan Nagels 
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Thuisverpleging
Thuisverpleging omvat alle verpleegkundige verstrekkingen in de thuisomgeving. Dat gaat van een 
dagelijkse inspuiting, klaarzetten van medicatie, lavementen, spoelen poort katheter, pijnpompen, 
steunverbanden, sondevoeding naar wondverzorging tot een resem van verzorgende taken. De 
thuisverpleegkundige besteedt ook aandacht aan de familiale, psychologische en sociale situatie 
van de patiënt. 

De meeste personen die een beroep doen op de thuisverpleging zijn:
- Mensen die aan het herstellen zijn van een ziekenhuisopname, ziekte of ongeval.
- Mensen met chronische ziekten of een beperking die langdurige verzorging nodig hebben.

“Wij verzorgen ook kinderen met een handicap of jonge mensen”

Velen onder ons kennen het begrip thuisverpleging als een dienst die enkel gebruikt wordt door 
ouderen of zeer zieke mensen. Wij verzorgen ook kinderen met een beperking of jonge mensen na 
een ongeval. Met behulp van professionele thuiszorg kan de thuissituatie van een hulpbehoevend 
persoon dus sterk worden verbeterd. 

Waarom kiezen voor thuisverpleging Dunecluze?

- Een gemotiveerd team van verpleegkundigen
- Grote flexibiliteit
- Discretie
- Werken voor alle ziekenfondsen
- Werken samen met huisartsen, kinesisten, familiehulp, mantelzorgers, apotheken, …
- Oog voor kwaliteit en kennis
- Staan in voor permanentie; ook in het weekend, op feestdagen en in vakantieperiodes

 058 533 933



5

Dementie
Het zijn ‘bijzondere’ tijden. Corona zorgt voor beweging, dat is wel het minste wat we ervan 
kunnen zeggen. Dat hoeft niet altijd negatief te zijn. Het zorgt voor stilte en rust bij mensen en op 
plaatsen. Tegelijkertijd zorgt corona ook voor veel drukte, stress, lijden en verdriet. 

Voor personen met dementie is het vooral bevreemdend wat er gebeurt. Zij voelen, in meerdere 
of mindere mate, wel de gevolgen van de maatregelen die worden genomen om het virus zo ver 
mogelijk weg te houden van hen, maar ze beseffen of begrijpen de reden ervan niet. 
Waarom komt hun zoon/dochter/partner/... hen niet bezoeken? 
Waarom kunnen ze niet buiten met dit mooie weer? 

De uitleg die hen gegeven wordt, is vaak te moeilijk en wordt snel weer vergeten. Deze toestand 
maakt hen bijgevolg triest, boos, angstig, weerstandig, enz. Sommigen worden apatisch, anderen 
zoeken net naar meer contact. 

En toch zijn er ook mensen met dementie die deze periode zeer goed doorstaan. Gelukkig! Het 
lijkt of het niet doordringt. Of kan het met veerkracht te maken hebben? 

Hoe dan ook, wij trachten hier in Dunecluze de best mogelijke begeleiding te bieden aan onze 
bewoners. Hen veel aandacht te geven en troost of afleiding te bieden waar nodig. En dat lukt, met 
vereende krachten en veel warmte en begrip naar elkaar en onze bewoners toe. De ene dag al wat 
beter dan de andere weliswaar, want we zijn allemaal mensen. 

#samensterk 



6

Doornhuys 
Nieuwe editie en dus ook opnieuw tijd om één, of in dit geval, twee van onze bewoners voor te 
stellen. Julien pende zelf zijn verhaal neer: 

“Hallo medebewoners en dito,

Ik ben Julien, geboren te Koksijde in september 1941 en woon in Doornhuys samen met mijn 
echtgenote Annie, geboren juli 1942 in De Panne. 

Mijn zuster sleepte me mee naar een avondopleiding om zelfstandig te ondernemen en om zo haar 
lief meer te kunnen zien. Alleen mocht ze er van vader niet naartoe. Als goeie broer flikten we het 
zo met de deal dat ik dan ging stoppen. Zus stelde mij aan alle deelnemers voor, onder andere  aan
Annie. De vonk sloeg direct over en in het naar huis rijden zei ik tegen mijn zus: wel die Annie dat 
is de mijne en het was wederzijds, ondertussen al 56 jaar. We begonnen eraan met veel liefde en 
weinig geld maar we werkten alle twee en zo vier jaar later de eerste zoon. Annietje was voor de 
vooruit en in twintig minuten was de bevalling afgelopen tot grote vreugde ons beiden. Drie jaar 
later de tweede zoon en daar bleef het bij. Vooral om dat er problemen waren na de bevalling en 
de dokters riepen ons en zegden dat bij een volgende bevalling grote kans was om te overlijden. 

Ons rode draad is vooral voor de kinderen geweest en de lange dure studies Piet in Brux en in 
Kaapstad en Tom in Gent en Worwick master business. Ze zijn laat gehuwd maar nu hebben we 
toch een schat van kleindochter, Diana! Piet is gehuwd met een vrouw die Spaanse roots heeft 
maar in België geboren is. Tom huwde met een Thaise die hij op zijn buitenlandse jobs als collega 
ontmoette. 

Annie heeft gans haar werkend leven in de verkoop gestaan, de laatste 24 jaar de winkel in 
Koksijde bad van ‘photo hall’. Ik werkte enkele jaren in de privé en dan verder in de telefonie… en 
waar? Begonnen in Ronse verder Kortrijk, Ieper, Veurne, Gent, Brussel en tot einde dan in Veurne. 
In mijn loopbaan heb ik met enorm veel bedrijven allerhande kennis kunnen nemen, ook vele 
nachten moeten meewerken om de telefoonverbindingen internationaal de kunnen laten door-
gaan. Zo ben ik ooit eens door onze vorige koning opgeroepen geweest voor een storing van zijn 
‘major dôme’ in Zeebrugge. 

Onze hobby’s zijn vooral gelinkt aan de natuur maar ook veel uitstappen en interesse in Frans 
Vlaanderen en Picardie alsook Normandie en Bretagne. 

We hebbben een zeer goeie verhouding met de zoons en hun vrouwtjes, Piet woont in Jette en 
Tom in Bissen (Groothertogdom). 

Zoals iedereen met ups en dows in het leven… hopen we nog gelukkige dagen te mogen hebben te 
samen in goede gezondheid hier in Doornhuys met de fijne medebewoners onder het zorgzaam 
oog van Lisa en Aline

toy toy”
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Jarige bewoners in Doornhuys

03/05 Houwen Estella 07/06 Ryckaert Florent

17/05 Parmentier Olga 08/06 Delorge Monique

09/06 Van Hyfte Paula

27/06 Lammey Christiane 

Doornhuys assistentiewoingen 

Interesse? Neem contact op via 

058/533.902 of doornhuys@dunecluze.be 
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Kei
Keihart tegen corona 
Wij kunnen voorlopig enkel de hartverwarmende initiatieven 
in beeld brengen en dit toejuichen! 
Dit gaat van maskers naaien, bloemen krijgen, Face timen 
tot kaartjes en tekeningen ontvangen van kinderen. 

Daarnaast ook tal van initiatieven die de directie onderneemt voor de medewerkers: 
 - Dagelijkse briefing en infoflash met eenduidige communicatie
 - Videoboodschap 
 - Gezondheidsversterkertjes zoals fruit, drankjes... We denken veel aan jullie, vooral wie werkt in 

Dunecluze. Ook de bewoners vergeten we niet. 
Hopelijk is het snel voorbij. Zorg goed voor jullie zelf 
en voor jullie gezin. Blijf gezond!
Gilbert en Yacinta xxx 

Hopellijk is deze crisis snel voorbij en vallen er geen 
slachtoffers in Dunecluze of in de familie van het 
personeel en vrijwilligers.
Hou jullie goed en hopelijk tot snel!
Marleen & Luc 
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Vrijwilligers
Dat de vrijwillgers bij ons gemist worden, dat is een feit! 
Maar ook de vrijwilligers missen ons hier. Ze stuurden ons tal van ondersteundende berichtjes die 
ons toch wel helpen om deze uitdagende tijd door te komen. 
Hieronder enkele van de vele berichtjes!

Hopelijk doorstaan we allemaal deze moeilijke periode, maar laten we geloven dat er na regen 
zonneschijn komt. Zorg ook goed voor jezelf, want nog meer dan voor ons 
zijn het voor jullie in de zorgcentra barre tijden.
Jeannine 

We denken veel aan jullie, vooral wie werkt in 
Dunecluze. Ook de bewoners vergeten we niet. 
Hopelijk is het snel voorbij. Zorg goed voor jullie zelf 
en voor jullie gezin. Blijf gezond!
Gilbert en Yacinta xxx 

Wij moeten jullie bedanken voor het zovele werk 
dat jullie nu momenteel leveren voor 
de bewoners. Het is waarschijnlijk een 
ongelooflijke organisatie voor alle teams... Ergo, 
verpleegkundigen, kiné,... We volgen uiteraard 
alles op de voet. Ik hoop dat ik me zo snel 
mogelijk weer nuttig kan maken. Heel veel 
groetjes aan de hele ploeg en veel moed! Ook de 
groetjes aan Cécile. 
Francoise 

Het moet voor jullie allen die dag in dag uit in de 
zorg werken een grote uitdaging zijn. Als 
verpleegkundige werd ik nooit met zulke kritische 
en stresserende momenten geconfronteerd als nu. 
Ik wens jullie het beste en een stevig hart onder de 
riem.
Danny 

Jullie verdienen een dikke pluim!
Hopelijk tot binnenkort!
Arlette 

Ik kijk iedere dag door het venster en zie dat 
jullie het goed doen! Sterkte in deze Corona 
periode. Veel liefs, Yvette 

Veel liefs en knuffels.
Herbert & Liliane 

Ik mis jullie, dikke knuffel van ons!
Jenny & Alain 

We missen onze wekelijkse bijeenkomst met de bewoners. 
Hun lach, hun vriendelijk woord en hun dankjewel. Voor 
de paar mooie uren die we wekelijks met hen mogen 
beleven. We kijken uit naar het einde van dit vuile en 
vinnige virus. 
Doe aan allen de groeten en tot zo!
Judith 

Hopellijk is deze crisis snel voorbij en vallen er geen 
slachtoffers in Dunecluze of in de familie van het 
personeel en vrijwilligers.
Hou jullie goed en hopelijk tot snel!
Marleen & Luc 

Doe de groeten aan iedereen en hopelijk tot binnen-
kort! 
Veel liefs van Yvette 

Lieve gezonde knuffelende groetjes!
Ingrid 
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Activiteiten 
Door het hele corona gebeuren vielen tal van geplande activiteiten in het water... zo zagen we de 
paaseierenraap dit jaar van het programma verdwijnen, de samenwerking met de verschillende 
scholen, de wandeling... niet langer een uitje  naar de markt op vrijdag, de aankomende 
daguitstappen die geschrapt werden en ga zo maar verder...

Maar niet getreurd, de ergotherapeuten in ons huis doen er alles aan om het de bewoners zo 
aangenaam mogelijk te maken tijdens deze toch wel eenzame periode voor hen.

Dienst oker 
Op dienst oker kregen de bewoners zo nu en dan een privéconcert van onze eigen 
hoofdverpleegkundige Karine. Dit heel vaak tijdens het koffiemoment. Wat een sfeer en 
ambiance! Met volle teugen wordt er van de muziek genoten. Ook verzoeknummertjes worden 
gespeeld. De bewoners die liever op kamer vertoeven, werden ook niet vergeten! Een bezoekje 
van onze accordioniste!
Voor elk wat wils dus.

Zoals bekend, is onze cafetaria gesloten tijdens de corona periode. Dit voor de veiligheid van onze 
bewoners. Dit neemt niet weg dat de bewoners enorm genieten van een drankje. Daarom geven 
we op de dienst zelf af en toe eens een frisse pint aan de bewoners die dit wensen. Dit gebeurt 
zomaar of naar aanleiding van een activiteit in de namiddag. Op de foto’s is te zien dat onze 
bewoners eerst wat bewegingsoefeningen kregen met een ballon en daarna konden ze genieten 
van hun welverdiende drankje! 
En of het gesmaakt heeft! 

Café oker 
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Paasconcert 
Pasen is voor velen een belangrijke dag. Vaak wordt 
dit met de familie gevierd. Jammer genoeg kon het 
dit jaar niet verlopen naar wens. Zoals gewoonlijk 
geeft ook Andrea Bocelli een paasconcert in Milaan. 
Door de hele toestand kon dit niet doorgaan met 
publiek. Daardoor werd het concert gefilmd. Veel 
van onze bewoners houden van klassieke muziek 
en van de stem van Bocelli. Het was dan ook het 
gespaste moment om dit unieke concert aan onze 
bewoners te tonen. En wat hebben ze genoten! 
Ze werden er muistil van . 

Op volgende pagina volgen nog enkele foto’s. 
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Verjaardagsfeest 
Ondanks de crisis die zich momenteel afspeelt, leggen wij 
onze jarige bewoners nog steeds in de watten. In normale 
omstandigheden vieren de jarigen dit samen met enkele 
familieleden en wordt er taart gegeten en koffie gedronken 
en afgesloten met een straffe druppel. Deze maand is dit niet 
anders... wel gaat het feestje jammer genoeg door zonder 
familie. Dit werd goedgemaakt door de versgebakken 
pannenkoeken. De bewoners hebben er met volle teugen van 
genoten. Deze maand werden Brigitte Marteel, Maria 
Dewaele, Denise Deplanter en Daniel Vandenbulcke gevierd. 

Bezoekje aan de cafetaria 
Om te voorkomen dat de bewoners volledig 
afgesloten op kamer zitten of constant in dezelfde 
omgeving vertoeven, mogen we af en toe in kleine 
groepjes een bezoekje brengen aan de cafetaria. Dit 
rekening houdend met het bewaren van de afstand 
en zeker ook met bewoners vanop hetzelfde ver-
diep. En wat genieten ze hiervan! Ze zijn blij even 
van de verdieping weg te kunnen. Een lekker fris 
drankje en goed gezelschap en een leuke babbel 
doet hen meer dan deugd. Een moment om naar uit 
te kijken dus. En als we geluk hebben, dan speelt
Karine, hoofdverpleegkundige van de dienst oker, 
nog enkele liedjes op haar accordeon. 
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Keramiek 
Naar tweewekelijkse gewoonte kan de keramiek op dienst oker toch nog doorgaan. Het ziet er wel 
een beetje anders uit dan gewoonlijk. Normaal gezien komen bewoners van de verschillende 
diensten naar dienst oker om hun creativiteit de vrije loop te laten, nu gaat het enkel door met 
bewoners van de dienst zelf. Velen kijken uit naar dit moment en genieten hier ten volle van. Het is 
een uitlaatklep en het brengt rust met zich mee. Zowel wij als de bewoners zijn blij dat deze 
activiteit toch nog in beperkte groep kan doorgaan. 

Groepsgymnastiek Beweging is ook in deze tijden nog heel erg 
van belang! Aangezien een wandelingetje niet 
meer op de lijst van de activiteiten staat, 
voorzien de ergotherapeuten de bewoners 
af en toe van een sessie groepsgymnastiek. 
Hierbij krijgen de bewoners verschillende 
bewegingen voorgeschoteld. Dit om zowel de 
armen als de benen, alsook de vingers en de 
tenen te strekken. 
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Bingo
Bingo! De topactiviteit bij uitstek voor vele 
bewoners. Normaal gebeurt deze activiteit onder 
leiding van onze vrijwilligers, maar ooh wee mocht 
deze activiteit van de kaart geveegd worden. Dus 
de bingo gaat gewoon door per dienst. 
Telkens opnieuw een gezellige namiddag! 

Rachel 100 jaar! 
Op 26 april werd Rachel 100 jaar! 
We vierden dit op maandag, de dag na haar verjaar-
dag en wat een feest!!!
De cafetaria werd versierd met vlaggetjes 
en hartjes. De tafel werd mooi aangekleed. Een 
mooie familiefoto van toen Rachel 8 was, trok alle 
aandacht. Bloemen, ballonnen, kaartjes, ... dit 
alles zorgde sowieso al voor een leuke sfeer. Aan de 
andere kant van het raam zat haar familie aan tafel. 
Dit omwille van de coronamaatregelen. Het raam 
werd op een kiertje gezet en zo konden ze elkaar 
niet alleen zien, maar ook horen. 
Rachel zag er piekfijn uit. Haar haar werd mooi 
gemaakt door Sylvia en ze had haar mooiste kleren 
aan. Onze directeur overhandigde haar bloemen en 
een fles champagne in naam van het 
gemeentebestuur .
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We dronken een glaasje cava en aten een 
stuk super lekkere taart. Hilde, Nathaly, Lina, 
Martine, Charline, Karine en Ingrid waren er 
ook bij. Karine zorgde voor heel aangename 
accordeonmuziek. 
Op de dienst zelf werden alle bewoners 
getrakteerd op lekkere verse 
pannenkoeken gemaakt door Rachel haar 
dochter Marie Christine. Dank je wel! 
‘Er mogen nog zo’n dagen komen’, klonk het uit 
de mond van Rachel! 
Rachel geniet nog steeds na van haar 
namiddag waar ze in het middelpunt van de 
belanstelling stond en dus overladen werd 
door aandacht voor haal alleen!
Een dikke proficiat Rachel vanwege alle 
Dunecluzemedewekers. 

In deze bizarre coronatijden gebeuren 
onverwachte grootse dingen.
Eén van onze crea-vrijwilligers, Mireille 
Gaytant, kwam met het voorstel om van één 
van onze bewoners een schilderij te maken.
Uitverkorene was Cecile Blanckaert, steeds 
aanwezig, een vrolijke noot in de sessies 
aquarel.
Op zijn Veurns gezegd : ‘in een tut en een flut’ 
was het schilderij klaar. 
EEN PRACHTIG PORTRET !

En de commentaar van Cecile?
‘Op het moment dat ik het schilderij kreeg, gaf 
me dat een onwerkelijk overweldigend gevoel. 
Ik was echt sprakeloos. Ik sta erop zoals ik 
echt ben.
Het is niet te geloven dat Mireille daarin 
geslaagd is. Vorm, kleur, uitwerking : het hele 
plaatje klopt prachtig. Mireille, super, super 
‘merci’ voor deze prachtige attentie.’

Portret Cecile 
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Dienst groen 

Een moeilijke tijd... je familieleden moeten missen, dat valt heel zwaar. De bewoners vragen heel 
vaak: “weet jij soms waar ze zijn?”.
Dan vertel je over het onzichtbare beestje... die vreemde corona... in 1 uur soms wel 20 keer, want 
na enkele minuten zijn ze het al weer kwijt. Ze worden onrustig, kunnen niet goed plaatsen wat er 
aan de hand is. 
We moeten afstand houden, de bewoners, het personeel. 1,5 meter... ja, inderdaad, ook aan tafel. 
Knuffels geven, neen, even niet... Hoewel je dit soms vergeet. Een schouderklopje, uit liefde, of 
gewoon omdat ze er nood aan hebben.

We proberen er in ieder geval meer dan het beste van te maken.
De activiteiten buitenshuis maken even plaats voor tal van activiteiten in huis zelf. Er wordt voor 
elk wat wils voorzien.

Zo werd er verse fruitsalade gemaakt, waardoor de bewoners onmiddellijk al hun portie vitamines 
binnen hadden. 

Heel af en toe, of laat ons misschien 
zeggen heel vaak, wordt er ook wel 
eens gezondigd hoor! Zoals 
bijvoorbeeld de verse pannenkoeken 
die vrijwilligster Arlette bakte! Of 
cake die wordt gebakken, of al dat 
ander lekkers! 
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Om al die zoetigheden toch een beetje af te werken, wordt er regelmatig bewogen op dienst. 
Gymnastiek op muziek, want we weten allemaal dat begewegen belangrijk is! 

Knutselen is ook iets wat de bewoners heel 
graag doen. En dit komt goed uit, want nu onze 
decoratievrijwilligers niet meer kunnen 
langskomen, maken de bewoners zelf wat 
decoratie  om even later op te hangen en de 
dienst wat op te fleuren. 

De dienst wordt af en toe omgetoverd tot een 
ware cinema of concertzaal. Met een lekker 
ijsje of een chipje en drankje bij de hand. 
Genieten maar! 
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Er wordt ook af en toe gezongen. We 
zetten een plaatje op en zingen uit volle 
borst mee. Dit doen de bewoners super 
graag. ‘Daar bij die molen’, ‘De lichtjes 
van de Schelde’, ‘Leve Koksijde’, ze 
kennen ze allemaal!

Verjaardag Monique 
Maandag, 27 april was een speciale dag op groen. Eén van de bewoners, Monique, werd 80 jaar. Een 
nieuwe voordeur! Zo’n bijzondere dag konden we niet zomaar voorbij laten gaan. Bij het ontbijt 
werd haar tafel mooi aangekleed en kreeg ze verse koffiekoeken van de bakker.   Daarna openden 
we al haar verjaardagskaartjes. En amai wat kreeg ze er veel! 
In de namiddag, bij de koffie werd er een heerlijk stuk taart gegeten. Bedankt, Anita! Het werd nog 
een prachtige dag vol pakjes en bezoekjes aan het raam. Nogmaals proficiat, Monique. 

Hieronder nog enkele foto’s 
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Dienst rood 

Als er een activiteit is waar veel van onze be-
woners op dienst Rood graag blijven 
naartoe komen, is het ‘bingo’. Er was dan ook 
geen sprake van deze activiteit in coronatijd 
te laten vallen. Het gaat er iets anders aan toe 
dan dat het geval is met begeleiding van onze 
vrijwilligers in de vergaderzaal. Nu mag het 
immers enkel per afdeling gebeuren èn met 
voldoende afstand tussen de bewoners, maar 
dat kan allemaal geregeld worden. Op deze 
foto’s kan je een beetje meegenieten…

Dat zoet altijd smaakt, wordt nog maar eens 
bewezen op de pannenkoekenbak op de 
verschillende diensten. Met goeie pannetjes 
(en goeie bakkers) kan je snel iedereen
bedienen van verse pannenkoeken. Daarom 
halen we onze bakkunsten regelmatig boven. 
En in deze periode zorgt het voor wat troost 
naast het potje koffie…

Bingo 

Pannenkoeken 
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Onze stagiaire Medina vond het een goed idee in de namiddag, als de zon op haar best is, een 
uurtje in de tuin te vertoeven met een aantal bewoners. Sinds er aanpassingen zijn gebeurd zijn om 
de veiligheid in verband met corona te bewaken voor onze bewoners, willen we hen optimaal laten 
genieten van de buitenlucht die ze de voorbije weken moesten ontberen. En ja, genoten hebben 
ze! Medina kwam ondertussen allerlei te weten over hoe zij vroeger tegen het leven aankeken en 
waar hun dagen uit bestonden. Kortom, het werd een fijne namiddag voor iedereen.

Genieten in de zon 

Woensdag proberen we met dienst Rood een 
bezoek aan de cafetaria te brengen, laat ons 
zeggen dat het een coronatraditie aan het 
worden is. Op deze foto’s zie je dat we daar 
best kunnen van genieten, en dat het lukt op 
een veilige manier. Uiteraard is het rustiger 
dan we gewoon zijn en klinken we graag het 
glas met onze familie en vrienden, maar in 
afwachting van betere tijden heffen we het 
glas met elkaar. Santé!

Cafetariabezoek 
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Skype en raamcontacten 
Door het bezoekverbod zijn we op zoek gegaan naar alternatieven om de bewoners met hun 
familie in contact te houden. Elkaar eens horen aan de telefoon kan deugd doen, elkaar eens horen 
en zien via Skype nog meer, maar elkaar eens ontmoeten aan het raam, dit was toch wel een stap 
vooruit voor de bewoners en hun familie. 

Wat de skypegesprekken betreft, was het voor onze bewoners even wennen aan de moderne 
technologie, maar dit ging snel eenmaal ze hun familie op het scherm zagen verschijnen. Sommige 
bewoners blijven vol verwondering kijken naar hun familielid in dat kleine schermpje.

De raamcontacten verlopen ook heel vlot. Elkaar in levende lijve zien... wat was het weerzien een 
mooi, maar tegelijkertijd ook een heel emotioneel moment. Er wordt veel afgelachen aan de ramen 
en sommige bewoners zouden wel letterlijk door het raam willen kruipen om toch maar een 
knuffel te kunnen ontvangen van hun geliefde familielid. 
Een enorme meerwaarde mogen we dit wel noemen!
Een gekend gezicht, een leuk verhaal of een dikke kus van achter het raam.. het kan allemaal! 
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Activiteitenkalender

Onze activiteiten in mei en juni

mei juni

ma 
namiddag

Raamcontact Groen ma 
namiddag 

Raamcontact Groen 

Bezoek in cafetaria 
Oker 

Bezoek in cafetaria 
Oker

di
namiddag

Raamcontact Rood di 
namiddag 

Raamcontact Rood

do 
namiddag

Bezoek in cafetaria 
Groen 

do 
namiddag

 Bezoek in cafetaria 
Groen 

Raamcontact Oker Raamcontact Oker  

Vrij
namiddag

Bezoek cafetaria
Rood

Vrij
namiddag

Bezoek cafetaria
Rood 

Als gevolg van de maatregelen voor de corona, vallen alle grote activiteiten weg. In plaats hiervan 
vinden er heel wat activiteiten plaats in kleinere groepjes en dit per dienst. Ook zijn de 
ergotherapeuten druk in de weer met de skype gesprekken en de raamcontacten. 
Vanaf 18 mei zal er ook beperkt bezoek mogelijk zijn.
Hieronder nog eens een overzicht.
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Personeel
Welkom Mylo 
Op 9 april werd Kjenta Vanheste mama van de 
lieve kleine Mylo.
Mylo woog bij de geboorte 3490 gram en was 
52 centimeter groot.
Kjenta werkt in het onderhoudsteam.
Super dikke proficiat aan de kersverse ouders! 
Genieten maar! 

Fien Huyghe
Fien is niet nieuw bij ons. Fien werkt al geruime tijd in het team van de thuisverpleging. Haar taken 
zijn echter wat veranderd. Vanaf 1 mei werkt Fien nog parttime in de thuisverpleging en zal ze de 
andere helft van de jobtime invullen als kwaliteitsmedewerker. Momenteel staat ze onze directeur 
ook even bij met het beantwoorden van de vele mailtjes die maar blijven binnenstromen. 
Succes Fien! 

Afscheid Griet 
Eind maart namen we met een dubbel gevoel afscheid van Griet. Enerzijds waren we super blij 
voor haar dat ze haar droom kan waarmaken, anderzijds stak het verdriet toch ook de kop op om-
dat we ze heel erg zullen missen. 
Dat Griet een meerwaarde was voor ons huis, daar is iedereen het unaniem over eens. 
Griet werkte op de sociale dienst en stond in voor de vrijwilligerswerking. 
Een takenpakket waarmee ze toch wel goed zoet was. Maar ook al had Griet het altijd heel druk, ze 
stond altijd klaar om te luisteren en vooral ook om je daarna goede raad mee te geven. 
We willen Griet van harte bedanken voor de mooie jaren hier en zullen haar zoals eerder gezegd 
echt wel missen hier in Dunecluze. 
Succes Griet in alles wat je doet en geniet nu maar eerst even van je gezinnetje!
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Verjaardagen

Onze jarige bewoners van de komende maanden

mei juni

01/05 Maria Penninck 07/06 Jacqueline Sileghem

03/05 Cecile Clinckemalie 09/06 Maria Desmadryl

08/05 Maria Vanbillemont 09/06 Maria Stevens

09/05 Josée De Mets 16/06 Joseph Declercq

10/05 Zita Tommeleyn 17/06 Lea Verheecke

14/05 Marie Grauwet 20/06 Geeraarda De Buysere

15/05 Ghislaine van Pachterbeke 23/06 Henriette Vercaemert

21/05 Victoire Van Lancker 23/06 Renee Vereecke

23/05 Genowefa Bialy 24/06 Elza Demeulenaere

27/05 Madeleine Dewaele 25/06 André Goossens

30/05 Jacqueline Riecherts 26/06 Erna Coucke

31/05 Denise Decroock 30/06 Nelly Vanbillemont 
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Onze jarige personeelsleden

mei juni

01/05 Julie Szekely 06/06 Amélie Diaz

03/05 Mia Huyghe 08/06 Dorine Decroos

04/05 Sabine Samyn 13/06 Evi Swinnen

07/05 Isabelle Vanoost 13/06 Linsy Wydoodt

12/05 Wendy Debeer 14/06 Laetitia Alderweireldt

14/05 Marie-Christine Lefever 16/06 Mieke Dezutter

16/05 Virginie Vanlerberghe 20/06 Kimberly Carpentier

20/05 Caroline De Ceuninck 20/06 Caroline Desmet

22/05 Fabienne Bartholomeus 22/06 Hilde Rommel

26/05 Ann Pattyn 23/06 Veronique Mallefroy

28/05 Lauri Desmet 24/06 Lisa Sinty

30/05 Virginie Deswarte
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Wistjedatjes 
In tijden van Corona worden we door heel veel mensen van buitenaf in de watten gelegd. 
Wafeltjes, pannenkoeken, paaseitjes, chocolaatjes, bloemetjes en nog zoveel meer... 

Dank je wel:

- MELI Veurne voor de lekkere honingwafeltjes
- Colruyt voor de paaseitjes
- Carrefour voor de mooie Meiklokjes
- Bistro ’t Goed Gevoel voor de overheerlijke pannenkoeken
- Ukks Koffie & krant voor de superlekkere appelflappen
- Restaurant The Tables voor de soep
- VTI Diksmuide voor de faceshields
- Hotel Domein Westhoek voor de paaseitjes
- Fresh Fish Invest BV Koksijde voor de vis
- Spar Koksijde voor de paaseitjes
- Produkts Marc Rommel Nieuwpoort voor het vele lekkers
- Leonidas voor de lekkere pralines
- St-Cathérine Koksijde voor de heerlijke versgebakken wafels!
- Okay De Panne voor de paaseitjes
- Garage Declerck Koksijde Westkust Renault Dacia voor de lekkere chocolade
- Basisschool De Ark voor de vele mooie knutselwerkjes!
- De vele kindjes en onbekenden die iets tekenden of die iets bakten voor de bewoners
- De vrijwilligers en families  die het personeel en de bewoners verwenden met boterkoeken,  
 kaartjes, bloemen, ... 

En alle andere die we hier zouden vergeten zijn….EEN DIKKE MERCI vanwege iedereen van het 
personeel! 
Dankzij jullie hartverwarmend gebaar wordt  deze ‘bizarre’ tijd wat draaglijker voor de bewoners 
en het personeel! 1000 x bedankt!
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We worden niet alleen door buitenaf verwend. Ook de directie legt ons in de watten. We kunnen 
op regelmatige basis genieten van een lekker ontbijt en één keer in de week wordt per dienst een 
kleurrijke en rijkelijk gevulde fruitmand aangeboden. Smullen maar!

Dank je wel voor al dat lekkers! 
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Applaus
Op 8 april om 11u in de voormiddag bracht Brandweer Westhoek een eerbetoon aan alle woon-
zorgcentra in Koksijde. 
Hiervoor werd ook een applausmoment georganiseerd  bij Dunecluze. 
Enkele voertuigen van de brandweer en brandweermannen in uniform hebben het zorgpersoneel 
gegroet om hun waardering tegenover hen te tonen. 
Al het personeel van Dunecluze stond buiten om de waardering te ontvangen en ze waren één 
voor één heel erg onder de indruk van de grote aanwezigheid van brandweer, vrijwilligers van 
Dunecluze, buurtbewoners, burgemeester, politici,... 
Wauw! Kippenvelmoment! Superinitiatief!

Het was ook meteen hét uitgelezen moment 
voor de medewerkers van Dunecluze om 
directie (directeur Jan Nagels en Hoofd Be-
wonerszorg Virginie Vanlerberghe) te bedan-
ken voor hun prachtige inzet van de voorbije 
weken!
Hun professionele aanpak, transparante 
communicatie en het groot respect t.o.v. alle 
medewerkers is bewonderenswaardig! 
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Bewoners

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

Capiau Micheline (K. 102) Vermote Thérèse (K. 105)

Dehaene Walter (K. 115) Desmadryl Maria (K. 303)

Dewaele Maria (K. 308)

Van Rysselberge Godelieve (K. 101)

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

Gisèle Willekens
(12.06.1931 - 04.03.2020)

Olga Souffriau 
(14.05.1927 - 20.04.2020)

Anna Seynaeve 
(20.09.1922 - 23.08/2020

Thérèse Vanleke
(18.02.1944 - 26.04.2020)

Rachel Vandewaetere 
(28.01.1930 - 13.04.2020)

Lydy Brock 
(26.04.1927 - 26.04.2020)

Jacques Dejaegher 
(23.01.1945 - 19/04/2020)

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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Koksijde leeft 
Het coronavirus treft  Koksijde en haar bewoners recht in het hart.
De virologen eisen dat we onze verplaatsingen buitenshuis beperken. Er zijn geen samenkomsten 
meer toegelaten, de meeste winkels gesloten, gemeentehuis en scholen zijn dicht, 
in de woonzorgcentra werd tot 15 april geen bezoek toegelaten.  

Er wordt  gevraagd binnen te blijven en als we dan toch uit noodzaak naar buiten gaan, minstens 
anderhalve meter afstand te houden van elkaar.  Op alle zitbanken  werd hierover een duidelijke 
melding opgehangen.

Het tijdelijk niet meer toelaten van tweedeverblijvers en toeristen in onze gemeente kadert hierin. 
Zo kunnen we het aantal besmettingen onder controle houden en de capaciteit van onze openbare 
en zorginstellingen niet overbelasten.

De eerste zorg van Lokaal bestuur Koksijde is het aantal besmettingen te beperken. Daarom zijn 
er  maatregelen genomen, zoals bvb. de politiecontroles bij de invalswegen van onze gemeente.
Het Lokaal bestuur overweegt verschillende  maatregelen aangaande belastingsuitsstel 
of -vermindering  aan de gemeenteraad voor te leggen. De impact van de coronacrisis op de lokale 
economie kan hiermee verminderd worden.
Ook de woonzorgcentra werden een hart onde de riem gestoken met het bezoek en lovend 
applaus van de brandweer,politie en gemeentebestuur voor het verzorgend personeel en
de medewerkers.
Negentien personeelsleden van Lokaal bestuur Koksijde en negen vrijwilligers sloegen de handen 
in elkaar om 2212 senioren  in onze gemeente op te bellen,  Er waren heel wat hulpvragen, die 
nu allemaal worden opgevolgd.  120 ouderen die alleen wonen en weinig bezoek krijgen  worden 
voortaan tweemaal per week opgebeld.  De 17 seniorenverenigingen bevragen hun leden en 
stellen het hulpaanbod van de gemeente voor.  

Om de vrijwilligerswerking te versterken werd het platform “Koksijde helpt” in het leven 
geroepen.  Zij die hulp nodig hebben of zelf willen helpen kunnen er terecht,  Alle info is te vinden 
in de speciale editie van het gemeentelijk infoblad Tijdingen dat verscheen tijdens 
de paasvakantie.

Het milieupark is van maandag tot dinsdag toegankelijk mits voorafgaandelijke afspraak via 
www.koksijde.be/milieupark/afspraak.

Wanneer de coronacrisis voorbij zal zijn, plant het Lokaal bestuur herdenkingsmomenten voor de 
overleden inwoners.

Het virus is teruggedrongen, maar nog niet overwonnen.  We moeten ons blijven houden aan de 
maatregelen.  Alleen als ieder van ons volhoudt kunnen we het virus terugdringen en het leven 
terug normaliseren.

Zoals ze in Koksijde in de Zeelaan op de Poort hebben vermeld : ‘t Hope sterk !!

Paul Casselman.
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Naam bewoner:

Kamernummer:

Het aantal beertjes dat 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 aan alle bewoners! 

Hoeveel beertjes?

Vorige winnaar 
Ut de Cluze 41

Hoeveel beertjes staan er verstopt in deze Ut 
De Cluze?  

Antwoordstrookje 
“Hoeveel beertjes?”

Colofon
HOOFDREDACTEUR

J. Nagels

REDACTIE

Medewerkers

R. Vlaemynck 

H. Rommel  

L. Doise 

D. Vermeulen

C. Verplancke 

E. Janssoone 

I. Declercq

Vrijwilligers

Johan Debeuckelaere

Paul Casselman

We kregen deze keer geen 
antwoordstrookje binnen bij het onthaal... Dit 
zal ook wel te maken hebben met de corona.

Maar niet getreurd! Deze keer zijn al de 
bewoners winnaars!
Er wordt hen allen door het huis een drankje 
aangeboden!

Santé! 



Verantwoordelijke uitgever : Jan Nagels

‘UT DE CLUZE’ is mede mogelijk gemaakt door:

DEZUTTER
UITVAARTCENTRUM

Zeelaan 147
8670 Koksijde
Tel: 058/52.01.23

Langestraat 109
8620 Nieuwpoort
tel: 058/23.35.96

Kerkstraat 38
8430 Middelkerke

tel: 059/30.04.49
www.dezutter.eu
info@dezutter.eu


