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Voorwoord
Is er nog een ander thema dan het allesoverheersende coronaverhaal ?
Onze maatschappij wordt naar de rand van twijfel en vraagtekens geduwd. De impact van het
virus is wereldwijd en heeft een weerslag op onze samenleving en ons gedrag. We zitten vol
vraagtekens en onzekerheid?
De grote maatschappelijke effecten van de COVID-19 pandemie zullen niet gelijk verdeeld zijn
over de samenleving en bestaande ongelijkheden in de samenleving kunnen hierdoor worden
versterkt, zo stellen onderzoeksteams van de universiteiten in België en Nederland. Corona is
zo’n shock, dat het in één keer alles beïnvloedt. Je werk, er zijn mensen die het nu immens druk
hebben, maar ook mensen die op hun werk nu juist niets kunnen doen. Je sociale leven, bijna
iedereen heeft familie of vrienden en behoefte aan contact met anderen.
Ook voor het Dunecluze-team is het wekelijks, dagelijks uitkijken naar de evoluties, naar de
instructies van de overheid.
Elke maatregel die we nemen zal niet populair zijn.
Wij kunnen alleen maar aan alle families en aan ons personeel en vrijwilligers vragen om met de
juiste zin voor verantwoordelijkheid de regels te volgen.
Op 27/10/20 komt de Vlaamse regering weer samen om strengere maatregelen te bepalen.
Deze tekst zal wellicht achterhaald zijn op het moment dat Ut de Cluze verschijnt en het mag niet
verwonderlijk zijn dat we opnieuw in de bezoekregeling gaan moeten snijden, hoe onpopulair dit
ook mag zijn.
Maar we doen dit alleen maar om zowel bewoner als personeel te beschermen.
Een woordje van dank voor alle medewerkers die hier steeds paraat staan. De verhalen bij
collega’s die het moeilijk hebben zijn legio.
We hopen alleen maar dat we zo veel mogelijk gespaard blijven…
Maar we blijven goed geluimd, we zien nog steeds mooie activeiten georganiseerd worden,
we zien dat onze zorg nog steeds kwaliteitsvol is en daar gaat het ons toch om.
Samen sterk in deze moeilijke periode.
Dank voor uw begrip
Jan
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Thuisverpleging
Hoe goed ken jij onze thuisverpleegkundigen? Verbind de juiste naam met de juiste figuur. Indien
je de juiste antwoorden wil weten kunnen ze jou hierbij gerust helpen. Succes !!!

Start links boven: Linsy, Luca, Tom, Kimberly, Mona, Rosielyn, Fien, Dominque, Ilse

Nood aan thuisverpleging?
Neem contact op via
058/533.900 of thuisverpleging@dunecluze.be
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Kei
Het is een bekend gegeven bij heel wat
ouderen die aan dementie lijden dat ze een
zeker dool- en dwaalgedrag vertonen.
Bewoners staan dikwijls klaar om te
vertrekken als ze personeelsleden of
bezoekers de lift zien nemen. In verschillende
woon- zorgcentra, revalidatiecentra, zochten
ze hier een oplossing voor. Ook in het Kei
vonden ze dit een goed idee. De werkgroep
van Reva 0 heeft een aantal foto’s gekozen
met als doel de deuren van de lift en de
toegangsdeur te maskeren met stickers.
De foto’s zijn geïntegreerd en decoratief op
de afdeling waardoor de patiënten niet blijven
voor de lift of de deur staan, ze zetten hun
weg verder of zoeken een plaatsje om eventjes tot rust te komen. Uiteraard is dit niet voor iedere
patiënt van toepassing.
Dit bestaat al binnen de omgevingszorg, maar dan vooral in Nederland. Vaak zie je ook stickers
met boekenkasten, maar dit kan frustrerend werken, want ze willen een boek nemen en dat lukt
uiteraard niet. Daarom is het kiezen van de zee, het strand een leuk idee. Ook is dit in onze streek
herkennend voor de bewoners. Het is een ‘trigger’ die weggehaald wordt. Nu zien ze het strand
waar ze langs kunnen lopen zonder dat ze de lift willen nemen.
Wij, als medewerkers vinden het een geslaagd, mooi ogend initiatief.
Op deze foto’s kunt u zien hoe het eruit ziet:
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Dementie
Is het vandaag of gisteren, vraagt mijn moeder,
bladstil, gewichtloos drijvend op haar witte bed.
Altijd vandaag, zeg ik. Ze glimlacht vaag
en zegt: zijn we in Roden of Den Haag?
Wat later: kindje, ik word veel te oud.
Ik troost haar, dierbare sneeuwwitte astronaut
zo ver al van de aarde weggedreven,
zo moedig uitgestapt en in de ruimte zweven
Zonder bestek en her en der.
Zij zoekt –het is een s.o.s.haar herkomst en haar zijn als kind
en niemand niemand, die haar vindt
Zoals zij was.
Haar Franse les
herhaalt zij: van haar 8e jaar:
‘bijou, chou, croup, trou, clou, pou, ou,
die eerste jufrouw, weet je wel
die vals ouwe mademoiselle
hoe heet ze nou. Ik ben zo moe’
(gedicht M. Vasalis, uit: De oude kustlijn. Nagelaten gedichten. Amsterdam, Van Oorschot, 2002)
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Doornhuys
Doornhuys is intussen meer dan een jaar open, juli 2019 was de officiële opening waarbij de
eerste bewoners verhuisden. Graag hadden we dit met de nodige toeters en bellen gevierd maar
corona stak hier een stokje voor, van zodra het kan halen we dit in.
Hieronder een foto overzicht van het afgelopen jaar in Doornhuys! Sommige foto’s zijn dus nog
voor er sprake was van corona en de nodige afstandsmaatregelen.

Jarige bewoners in Doornhuys
12/11
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Mariette Coudenys

09/12

Joseph Plouvier

14/12

Georgette Dequidt

15/12

Anna Demoor

Julien vertelt...
We maakten kennis met Duinkerke en
Bergues en nu een stapje verder, dit op 47
min van koksijde. Waar? In Esquelbecq, een
kleine gemeente die toch heel wat te bieden
heeft! Het kasteel met de tuin, zijn kerk, het
sprekend automaten museum, zijn artinasale
brouwerij, het bijzonder monument genaamd
(La plaine au bois ), boekendorp, nachtmarkte,
en jaarlijks petatte feesten. Dit alles in een
omgeving van enkele honderden meters.

Deze kennismaking met Esquelbecq zullen we
in twee afleveringen schrijven. We beginnen
met het kasteel.. 40 jaar geleden toen we er
voor het eerst waren was het kasteel een
ruïne nu is het volledig gerestaureerd samen
met de tuin. Dit juweeltje van de renaissance
met zijn slotgracht dateert uit de vijftiende
eeuw met zijn kenmerkende torens en
trapgevels, de gecompartimenteerde tuin
weerspiegeld de typische Vlaamse tuin uit die
periode, de ingang langs de duiventoren leid
naar een kilomter hagen en geleide
fruitbomen waarvan sommige 100 jaar oud
zijn.
In de tuin staat de gieter van Alice sedert
2015, een werk van kunstenaar Phillipe Thill.
Vervolgens een kennismaking met het- Massacre de Esquelbecq. Dynamo operation: De
missie van de Britten is om de Duitsers vijf
uur lang in bedwang te houden in een gebied
op de grens van Esquelbecq, Ledringhem en
Wormhout. Na negen uur verzet met
verliezen aan beide kanten zijn de Britten
gedwongen zich over te geven. De
overlevenden worden gevangen genomen en
in een schuur gedreven in een weiland
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genaamd
La Plaine au bois in Esquelbecq. De ss legergroep slachtte ze op 28 mei 1940 allemaal af..
toch was er een overlevende die kon vluchten
en zich verborg in een waterpoel. La plaine
au bois is een prachtig eerbetoon! Moeilijk te
vinden maar zeer de moeite waard. Eenvoudig
van opzet maar daardoor zo indrukwekkend.
Wij waren er stil van.
In volgende aflevering over de brouwerij, het
automaten museum en enkele divers

Groeten Julien

Doornhuys assistentiewoningen
Interesse? Neem contact op via
058/533.900 of doornhuys@dunecluze.be
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Vrijwilligers
EEN BEETJE NOSTALGIE
Nu we in dit coronatijdperk wat meer tijd hebben, om het verleden terug eens toe laten voorbij
schuiven, wil ik hier wel een paar regels over neerpennen.
Waar is de tijd dat we, te voet van buiten de
dorpskom, soms drie à vier kilometer ver, op
onze houten klompen of soms ook “galochen”
naar de kleuterschool moesten lopen? We
werden ook nog in de laatste oorlogsjaren
dagelijks door het lieve nonnetje, dat toen de
kleuterjuf was, “getrakteerd” met een tablet
vitamine C en zuur dat die waren, ik krijg er
nu nog rillingen van.
Op onze weg van en naar de school werden
we toen ook nog geconfronteerd met tal van
Duitse soldaten die in de huizen waren
ingekwartierd. Het was wel schrikaanjagend
niettegenstaande de meesten ook brave
mensen waren.
Later werden we dan verwend door de
Canadezen die ons chocolade en koeken
brachten en die ook veel meer contact
zochten met de bevolking. Het was ook heel
normaal dat de jongens en de meisjes
samen op straat speelden, slechts in de
lagere school werden we afzonderlijk
gehouden. De meisjes naar de meisjesschool
meestal bij de nonnekes en de jongens naar
de knechtenschool onder leiding van
meesters en dit vanaf het eerste leerjaar.
In het straatbeeld kwamen dan ook speciale
figuren opdagen zoals de messenslijper, met
zijn houten been, die zijn werktuigen op een
steekwagen had geïnstalleerd. We bleven wel
op enige afstand van dat heerschap want we
vertrouwden dat niet te veel.
Toen dook er ook nog de voddenman op.
Deze ging van deur tot deur om oude vodden
bijeen te krijgen om ze dan op een andere
plaats te verkopen.
Hij verzamelde ook de gedroogde vellen van
geslachte konijnen.
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Toen alles van de oorlog wat voorbij was
begon stilletjes aan terug het normale leven
en konden we volop weer buiten spelen en
ravotten. Ik weet nog goed toen bij ons thuis
een konijntje werd geslacht mijn vader het
afgestroopte konijnenvel omdraaide en het
dan volstopte met strooi en het dan te drogen
hing tot de voddenman kwam die er dan een
paar centen voor betaalde.
Daar er ook nog niet overal elektriciteit was
werd er verlicht met petroleumlampen en dan
kwam ook om de twee weken de man rond
met zijn petroleumkar voortgetrokken door
een grote hond.
Ook de kolenhandelaar kwam langs met
paard en kar om de huizen te bevoorraden
met de nodige brandstof.
En paarden zag je ook genoeg op straat, want
de landbouwtractor was er ook nog niet of
toch heel zelden en veel auto’s reden er ook
niet. Wat ook opviel was dat de mensen op
straat de paardendrollen opschepten om die
dan in hun tuin te verspreiden als de nodige
meststof.
Veel fietsen waren er ook niet en als er al
iemand was die er een had dan was het om er
mee te gaan werken kilometers ver weg van
huis.

Als je de film van die tijd laat door je hoofd voorbij schuiven dan komen er nog tal van zaken en
gebeurtenissen naar voor maar dat zal dan misschien voor een volgende keer zijn.
Groeten Georges
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Activiteiten
Kermisnamiddagen
Een namiddag in teken van de kermis voor onze bewoners! Er waren
verschillende standjes aanwezig met spelletjes die hen doen denken aan
hun kindertijd! Wat was er terug te vinden? De sjoelbak, tafelkegel, kegels
omgooien met de bal, eendjes vissen, tonnenspel en een suikerspinnenkraam! De bewoners mochten van spel naar spel gaan en terug! Het was
een fijne namiddag waar veel gelachen werd! Ze hebben met volle teugen
genoten!

Speciale dank aan optiek Katrien van Oostduinkerke
voor het gebruik van de suikerspinmachine! De bewoners konden daardoor genieten van een overheerlijke
zoete lekkernij! Dankjewel!
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Week van dementie
Verwenontbijt
Van maandag 21 tot vrijdag 25 september ging de week van dementie door in Dunecluze. We
begonnen deze met een feestelijk ontbijt, namelijk wentelteefjes. Ook werd er verse fruitsalade
gegeten en versgeperst fruitsap geschonken. Het rook op elke dienst heerlijk! De bewoners
hebben er allemaal erg van genoten.

Muzikale avond
Dinsdag werd een feestelijke dag. In de voormiddag werden er heerlijke quiches of croque
monsieurs gemaakt om ’s avonds bij fijne muziek op te eten. Door corona moest elke dienst dit
apart vieren, maar minder feestelijk werd het zeker niet. De tafel werd mooi aangekleed en zo
werd op de ene dienst gezongen en op de andere accordeon gespeeld, maar dansen mochten we
jammer genoeg nog niet doen, dat stellen we nog even uit… Het werd meer zitdansen aan tafel.
Op dienst groen ging in de namiddag de klankschalen door. Hiervoor kwam Andy langs, dé
klankspecialist! De bewoners werden dankzij de trillingen van de schalen tot rust gebracht. Deze
schalen zijn er in verschillende groottes waardoor elk geluid anders klinkt. Een waar spektakel!
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Wellnessdag
Na het feestelijk begin, ging het op donderdag er iets rustiger aan toe. Donderdag stond gelijk
aan een heerlijke verwendag voor enkele bewoners en hun familielid. Ze konden genieten van
een heerlijke gelaats-, haar-, hand- en voetverzorging! In de namiddag werd er een feestelijk
middagmaal geserveerd, vers bereid dankzij onze ergotherapeut Els. Na al dat lekker eten, deden
de bewoners nog snel een dutje om dan daarna een frisse neus te gaan halen met als afsluiter
van de dag, een heerlijke pannenkoek of wafel! Een dag om niet snel te vergeten!

Dessertbuffet
Om de week af te sluiten, maakten de bewoners heerlijke desserten om dan in de namiddag te
eten met een tasje koffie. Zo was er onder meer tiramisu, choco- en speculoosmousse, enz. Om
het toch een beetje gezond te houden was er ook verse fruitsalade ;-). Mmm, smullen maar!
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Mosselsoupers
Op vrijdag 16 oktober was het naar jaarlijkse gewoonte weer
tijd voor onze mosselsoupers.
De dag begint voor de bewoners met rond 11u een aperitief
met hapje. Nadien konden ze lekker smullen van de verse
mosseltjes! Mensen die geen mosseltjes eten hadden de
keuze om tomaat garnaal te eten. Als dessert stond een ijsje
op het menu.
Wat heeft het hen ongelofelijk goed gesmaakt!
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Koor
In Dunecluze gaat er opnieuw iedere
maandagnamiddag ons huiskoor door. Samen
met koorleidsters Frieda en Colette zingen we
liedjes van uit de “oude doos”. Klassiekers als
“Daar bij die molen”, “Twee ogen zo blauw”,
“Cherio”... komen allemaal aan bod.

Markt
Toen de coronamaatregelen het ons nog toelieten, konden we de vrijdagvoormiddag naar de
markt. De bewoners genoten dan van een rondslenteren langs de marktraampjes, een korte
wandeling langs de dijk en een warme koffie op terras.

Bingo
Bingo blijft een populair spelletje bij onze
bewoners. Op regelmatige basis wordt er dan
ook een partijtje bingo gespeeld op de
verschillende afdelingen. Hoe oud het spel
ook is, telkens opnieuw is het een gezellige,
leuke namiddag.
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Uitstap visserijmuseum
29 september was het zover: eindelijk zouden
we nog eens met het busje een stapje in de
wereld zetten! Zeggen dat corona ons
wereldvreemd maakte is sterk overdreven,
maar we waren toch als kinderen zo blij dat
dit weer mogelijk was. En dan spreek ik zowel
over bewoners als personeel.
Met de nodige voorzorgsmaatregelen
vertrokken we kort na de middag richting
Visserijmuseum in Oostduinkerke. Het
museum bezoeken is de moeite waard, met
als hoogtepunt voor ons de grote aquariums
met de prachtige vissen die we van dichtbij
konden bewonderen. Gunther, de garnaalvisser die ondertussen een vaste gast is in Dunecluze
tijdens de zomermaanden, werkt toevallig in het visserijmuseum en plande het ‘voederuurtje’ van
de vissen die dag naar ons bezoek. Het schouwspel dat dat bood en de uitleg die Gunther ons gaf
bij al onze vragen, maakten van deze dag een topdag.
We sloten het af met een lekkere pannenkoek met koffie, of iets anders, in een nabij gelegen
tearoom. Iedereen blij, iedereen tevreden…

Keramiek & Aquarel
In september zijn we weer van start gegaan met de
workshops aquarel schilderen. Opnieuw een mogelijkheid voor onze bewoners om hun creativiteit
boven te halen. Samen met vrijwilligster Mireille
kiezen wij een opdracht. We vertrekken vanuit het
zelfde werkje maar elke bewoners krijgt de kans
om hier zijn eigen touch aan te geven. Tijdens deze
laatste sessie hebben we bloemen geschilderd. De
sessie sloten we af met een techniek waarbij we
verf op het blad aanbrengen en deze uitblazen met
een rietje. Ze vonden dit zeer leuk en we kregen
bovendien nog eens mooie resultaten ook!
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Verjaardagsfeest dienst rood
De jarigen van dienst Rood van de maanden september en oktober werden op 6 oktober verwend met pannenkoeken. Arlette, onze vrijwilligster, stelde voor er een extraatje aan toe te
voegen. Flinterdunne schijfjes appel werden bij het deeg in de pan gelegd. En of dat in de smaak
viel!! Op de platendraaier werd muziek afgespeeld die een zekere nostalgie teweeg bracht. De
foto’s zijn getuige van een zeer gezellige namiddag waar iedereen z’n buikje rond at…

Verjaardagsfeest dienst oker
Op 22 oktober vond het verjaardagsfeest plaats op dienst oker. Door de corona maatregelen
werd het de laatste maanden moeilijk om dit te organiseren en vonden deze dus ook niet plaats.
De voorbije maanden haalden we met z’n allen in op 22 oktober. Alle jarigen van de voorbije
maanden werden gevierd en beloond met een verse pannenkoek en een kopje koffie. Als afsluiter
kregen de bewoners die dit wensten nog een druppeltje! Het heeft gesmaakt!
Voor de muziek konden we rekenen op bewoonster Joana Sablon. Ze speelde mooie muziek op
haar muziekinstrument, speciaal voor alle bewoners. Een dikke dank u wel!
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Soep maken
De warme zomer is gepasseerd en de herfst is weer in het land. Maar hoe gezellig is het om
tijdens de herstdagen, als het miezerig is buiten, samen verse soep te maken? Samen met de
bewoners van dienst groen maakten we courgettesoep met verse courgettes uit de tuin van
Martine, hoofdverpleegster van dienst groen. En wat was ze lekker!

Ook op dienst oker maakten ze verse soep. Samen met de bewoners werden alle groenten in
fijne stukken versneden en zette we de soep op het vuur. Heel de afdeling rook heerlijk naar verse soep!

Petanque
Als we een streepje zon zien passeren, profiteren we ervan om samen naar buiten te gaan om een
frisse neus te halen. Samen met enkele bewoners van dienst groen trokken we naar buiten, naar
de petanquebaan van Maartenoom. We speelden een competitie petanque! Roos Nuttens werd
de grote winnares! Maar deelnemen is belangrijker dan winnen, dus iedereen werd winnaar en
samen klonken we met een fris pintje bier op de mooi, gezellige namiddag.
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Werelddierendag
Op werelddierendag opende Dunecluze de deuren voor enkele diertjes. Zo kwam het hondje van
Lisa (=zorgkundige op dienst Rood), Louna, in de voormiddag langs! Louna is een kruising tussen
een malteser en een mops. Ze is 10 maanden oud en kwam gezellig knuffelen met de bewoners.
Ook gingen we gaan wandelen met de pup. De bewoners kregen spontaan een glimlach op hun
gezicht! Tot binnenkort nog eens, Louna?!
In de namiddag kwamen de twee honden van Trimsalon Evelien langs, genaamd Epona en
George! Deze lieverds brachten een bezoekje op elk verdiep. Epona (=> zwart met witte hond)
liet zelf enkele trucjes zien. En nog een weetje, deze honden eten geen koekjes, enkel gezonde
snacks! Wortelen is hun liefste snack, mmm! Bedankt Evelien om langs te komen! De bewoners
vonden het ge-wel-dig! Hopelijk tot snel nog eens!
Op dinsdag 13 oktober had dienst oker hondje Baloe op bezoek. Baloe is het hondje van Marieke
van de sociale dienst. Baloe is 8 jaar. De bewoners van dienst oker genoten met volle teugen van
dit hoog bezoek. Baloe ging van kamer naar kamer en van schoot naar schoot. Met af en toe wat
rust voor Baloe.
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Activiteitenkalender
Volgende activiteiten staan op de planning voor de maanden november en december. 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 november en december
november

december

1/11

ALLERHEILIGEN

30/11
t.e.m.
4/12

WEEK VAN
DE 3de LEEFTIJD
(schema volgt...)

5/11

Kaas- en wijn avond

8/12
10/12
11/12

Kerstmarkt dienst groen
Kerstmarkt dienst rood
Kerstmarkt dienst oker

9/11
10/11
12/11
13/11

Sint Maarten Doornhuys
Sint Maarten dienst rood
Sint Maarten dienst oker
Sint Maarten dienst groen

15/12
16/12
17/12

Kerstfeest dienst groen
Kerstfeest dienst oker
Kerstfeest dienst rood

11/11

WAPENSTILSTAND

24/12

KERSTAVOND
apero op diensten

16/11

Huiskoor op dienst groen

25/12

KERSTDAG

Corona gooit op vele vlakken wat roet
in het eten. Zo ook bij onze activiteiten. Wij
doen ons best om met het ergoteam zo veel
mogelijk activiteiten aan te bieden. Maar deze
kunnen niet altijd, zoals voorbijgaande jaren, op
dezelfde manier doorgaan. Zo zal het dit jaar een
aangepaste versie worden van kerstmarkten en
kerstfeesten. We wachten de maatregelingen
af en houden jullie op de hoogte!
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Personeel
Nieuwe personeelsleden
Nathalie Naert
Voor Nathalie bij ons kwam werken, werkte ze als zorgkundige in Securitus in Brugge, daarna
werkte ze in Armonea Noordduin. Ze woont samen met haar man Peter in Koekelare. Ze heeft
een bouvier en 2 katten. Nathalie is een herboriste, ze houdt ervan om zich te verdiepen in kruiden en planten. Welkom op dienst groen Nathalie!
Emily Daniels
Emily is afgestudeerd aan het Annuntiata instituut in Veurne tot 7e thuis- bejaardenzorg. Ze
woont in Koksijde samen met haar beste vriendin. Ze is elke dag te vinden in de sportzaal. Zingen
is een enorme passie van haar. En om lekker eten klaar te maken is ze ook altijd te vinden. Welkom Emily op dienst oker!
Shana Rooms
Voor Shana bij ons kwam werken, werkte ze als zorgkundige in Sint Anna in Bulskamp. Ze woont
sinds maart 2020 in Veurne. Ze heeft een vriend en 1 kat als huisdier. In haar vrije tijd houdt ze
van sporten, lopen en lekker gezond eten klaarmaken. Welkom Shana op dienst oker!

Zwangerschap
Nikita Prosec beviel op 17 september van een
prachtig dochtertje Lou- Anïa.
Een flinke baby van 3,496 kg en 49 cm.
Een dikke proficiat Nikita, geniet van het
moederschap!
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Verjaardagen
Onze jarige bewoners van de komende maanden
november

24

december

02/11

Maria Roelandt

01/12

Julien Vispoel

07/11

Paula Bossant

05/12

Ginette Plasmann

07/11

Laurent Delaey

20/12

Yvette Verleyen

13/11

Julien Geenens

25/12

Antoinette Devriendt

13/11

Fernand George

29/12

Luciana Geers

19/11

Elise D’Haene

Onze jarige personeelsleden
november

december

3/11

Ursula Delacauw

1/12

Koen Mertens

4/11

Maryline Wydoodt

2/12

Jan Nagels

8/11

Dominique Vermeulen

15/12

Anke De Nil

13/11

Charine Werbrouck

17/12

Inge Geldof

15/11

Emma Dequeker

18/12

Nikita Prosec

20/11

Vicky Degrande

19/12

Mona Deroo

28/11

Katrien Deboyser

23/12

Sabine Cambier

29/12

Caroline Flament
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Wistjedatjes
Jerusalema challenge
Wat hebben ze gemeen? Personeel van ziekenhuizen in Eindhoven, verplegers in Zweden,
olifanten in Zimbabwe en Ronaldo? Allemaal heupwiegen ze op Jerusalema. De Zuid- Afrikaanse
gospelbeat werd een jaar geleden online gezet door de Zuid- Afrikaanse dj en producer Master
KG. Inmiddels wordt het lied wereldwijd omarmd door veel zorgmedewerkers die troost en
plezier zoeken in de coronapandemie. ‘Het gaat erom optimistisch te blijven tijdens de
coronaviruspandemie’ schreef een Zuid- Afrikaanse recensent. En zo wilden wij met Dunecluze
hier zeker ook aan mee werken. We oefenden samen met het personeel en met de bewoners
dansten we aan onze voordeur van Dunecluze het dansje. Dit werd gefilmd en op facebook
geplaatst. Het filmpje werd maar liefst 100 000 keer bekeken, 1100 keer gedeeld, en 2300 keer
‘vind- ik- leuk’ gevonden!!! Ik denk dat we mogen zeggen dat het een groot succes was!

100 000 x bekeken
1100 x gedeeld
2300 x ‘vind ik leuk’
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Cupcakeverkoop Alzheimeronderzoek
Jaarlijks worden er cupcakeverkopen georganiseerd ten voordele van
het Alzheimeronderzoek. Dit is een onderwerp dat ook bij ons nauw aan
het hart ligt. Daarom twijfelde we niet lang en besloten we om ook dit
jaar hieraan deel te nemen. We maakten reclame en bestelformulieren
op en zo gingen we aan de slag. En wat werd het een succes! Er
stroomden al snel heel wat bestelformulieren binnen. Met het ergoteam
gingen we aan de slag en bakten 3 dagen volop cupcakes en versierden
dit met heel wat geduld, maar vooral met heel wat liefde en de
bewoners keken toe of dit wel juist werd gedaan. “In onzen tijd hadden
we daar geenen tijd voor zenne, en zeker geen geduld!”.
Een lieve anonieme schenker bestelde voor àlle bewoners een cupcake! Zo maar liefst 96 cupcakes! We
gingen de kamers rond en konden alle bewoners een lekkere cupcake schenken. Op de foto’s kunnen
jullie ook wat meegenieten.
Een SUPERDIKKE dankjewel aan alle bestellers en aan de anonieme schenker! Dankzij jullie konden we
maar liefst 469 cupcakes bakken en konden zo 1030,39 euro schenken aan het goede doel, aan het
Alzheimeronderzoek!
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Bewoners
Nieuwe bewoners
In de maanden september en oktober mochten we de volgende bewoners verwelkomen:
Paula Bossant (K. 305)

Marie Rose Verwee (K. 131)

Francine Milleville (K. 222)

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 september en oktober moesten we afscheid nemen van
volgende bewoners:
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Robert Christiaens
(18/02/1936 - 29/09/2020)

Lea Verheecke
(17/06/1928 - 05/10/2020)

Victoire Van Lancker
(21/05/1932 - 19/09/2020)

Greta Rooms
(28/02/1957 - 27/10/2020)

Koksijde leeft
Koksijde behaalde een eervolle plaats in de top drie van
Vlaanderen als fietsgemeente 2020 bij de middelgrote
steden en gemeenten. Dit maakte Lydia Peeters, minister
van mobiliteit bekend na een bevraging bij 24 394 fietsers
door de Fietsersbond en de Vlaamse Stichting voor
verkeerskunde. Een vakjury kwam ter plaatse in Koksijde en
nam de gunstige beslissing. Het Lokaal Bestuur Koksijde
investeerde de afgelopen jaren in talrijke fietsprojecten en is
bijzonder trots op dit resultaat. Er werden talrijke
nieuwe fietspaden aangelegd. Vooral de fietsstraten waar
veel fietsers rijden zijn een parel aan de kroon.
Automobilisten moeten hun snelheid beperken tot 30km/
uur en mogen de fietser niet voorbijsteken. Veiligheid primeert voor de recreatieve fietser in onze gemeente!

Sinds korte tijd is de huisbrouwerij St Idesbald op de site Ten
Bogaerde geopend. Je kan er in
de toekomst (na de lockdown
voor de horeca) terecht voor
het proeven van het geestrijke
gerstenat.
De Grote Schuur werd ook
al volledig gerenoveerd. De
voorbije jaren presenteerde de
dienst Cultuur en Erfgoed van
Koksijde er tentoonstellingen
hedendaagse kunst én kun je
er ook permanent werk van
Koksijds beeldhouwer George

Grard zien. De vroegere varkensstallen werden nu ook aangepakt en herbestemd tot
craftbrouwerij met bijhorende gelagzaal met plaats voor vijftig personen. Een uniek project dat
past binnen de totaalvisie van Lokaal Bestuur Koksijde voor deze site. In totaal hebben de
werken voor ruwbouw, ventilatie, verwarming en elektriciteit ongeveer één miljoen euro gekost.
De kosten van de brouwinstallatie nam brouwerij Huyghe op zich. De uitbaters van Mondieu
investeerden in de inrichting van de gelagzaal en de keuken.
Koksijde kiest voor een duurzaam energiebeleid. Daarom werden op de daken van de lokale
gemeentelijke bassisschool, de tennishal, de feestzaal Witte Burg en de zaal Bolledroom (petanque) zonnepanelen geplaatst.
Inwoners van Koksijde kunnen elke 4de
maandag van de maand terecht bij een jurist
voor gratis advies in het Sociaal Huis. Alle
info is aan de balie van het Sociaal Huis te
verkrijgen.
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Vanaf 3 oktober is er een algemene verplichting een mondmasker bij te hebben wanneer
je in Koksijde op stap gaat. Denk er aan een
mondmasker op te zetten als toeschouwer
van sportactiviteiten en bij het betreden van
alle publiek toegankelijke gebouwen zoals
gemeentehuis, bibliotheek, zaal voor culturele
manifestaties, kerk...) Minder geweten maar
toch noodzakelijk is dat er verplichting is een
mondmasker te dragen op alle begraafplaatsen gedurende 1 week voor tot 1 week na
Allerheiligen.
Alsof het allemaal nog niet genoeg is, heeft
Koksijde opnieuw flink geïnvesteerd in zijn
sportinfrastructuur. Er werd 2,2 miljoen euro
besteed aan een nieuw hockeyveld op het
sportpark Hazebeek. De Vlaamse regering
verleende een subsidie van 300.000 Euro.
Rondom het veld is een uitbreiding van 220
meter aangelegd van de bestaande Finse
looppiste. In totaal is de Finse looppiste op
het sportpark Hazebeek nu 1,3 km lang. Een
Finse looppiste is bedekt met houtschilfers en
voorkomt blessures bij de sporters.
Laten we nu maar samen binnen in de warmte genieten van de winderige en natte herfstdagen
en er het beste van maken. Zorg goed voor elkaar !

Paul Casselman
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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 44
Proficiat
Bialy Genowefa!!!

Colofon

Antwoordstrookje
“Wie is het?”

HOOFDREDACTEUR
J. Nagels

Naam bewoner:

REDACTIE
Medewerkers
J. Danneels
J. Vandenbulcke
A. De Nil
L. Doise
C. Verplancke
E. Janssoone
F. Huyghe

Vrijwilligers
Paul Casselman
Georges Luca

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

