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Voorwoord
Geachte lezer,
We zijn nu net voor de kerstdagen en een voorwoord introduceert u voor onze recentste editie
van Ut de Cluze.
Meestal blikken we terug op het voorbije kalenderjaar en kijken we hoopvol uit naar een nieuwe
bladzijde.
Dit is nu meer dan ooit van toepassing.
2020 is voor de hele wereld een speciaal jaar geweest. Het gehele leven viel plat en werd bepaald
door Covid 19.
Zelfs het woord van het jaar werd door de taaljury gelinkt aan deze periode nl : ‘knuffelcontact’.
Ik kan niet anders dan al het personeel van Dunecluze, de vrijwilligers, de families en de
bewoners hartelijk danken om steeds alle maatregelen te (willen) volgen.
Dat is 1 van de redenen dat we ons huis hier coronavrij konden houden. Dit gekoppeld aan een
grote dosis geluk weliswaar.
De vaccinaties komen er nu aan begin januari en zoals alle woonzorgcentra mogen wij op de
eerste rij staan voor die vaccinatie.
De visie is dat we iedereen die namens Dunecluze actief is in ons wzc de kans zullen bieden
gevaccineerd te worden.
Laat duidelijk zijn, iedereen is vrij om hierover te beslissen.
Dit gaat natuurlijk over
Bewoners
Personeel
Geregistreerde vrijwilligers die in de covid-periode actief zijn/waren
Studenten die in de periode van vaccinatie bij ons actief zijn.
Als we ons huis kunnen vrijwaren van covid 19 en ondertussen gevaccineerd kunnen worden, zal
een stilaan genormaliseerd leven in Dunecluze aan de orde kunnen zijn.
Ik wil hier ook uitdrukkelijk onze CRA, dr Van Gheluwe Guido, als arts van ons wzc, bedanken
voor zijn nadrukkelijke aanwezigheid en steun in deze moeilijke tijden.
Maar laten we positief 2021 tegemoet zien en niet doemdenken. Vele mooie dingen komen
ongetwijfeld op ons pad, hoe klein die ook mogen zijn.
Mag ik U als bewoner, uw familie, ons personeel en onze vrijwilligers een mooi en warm 2021
toewensen en blijf de maatregelen volgen aub, waarvoor veel dank.
Jan Nagels
Directeur
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Thuisverpleging
Thuisverpleging Dunecluze wenst iedereen fijne feesten en een gelukkig Nieuwjaar.
Thuisverpleging Dunecluze verwent hun patiënten met kerst en Nieuwjaar met handzeep en elk
een kerstkaartje met alle verpleegkundigen erop.
Wij komen soms in aanraking met mensen die er helemaal alleen voor staan tijdens deze
eindejaarsfeesten. Wij proberen het lichtpuntje te zijn dat ervoor zorgt dat ook deze mensen ook
een mooi eindejaar kunnen vieren.

Nood aan thuisverpleging?
Neem contact op via
058/533.900 of thuisverpleging@dunecluze.be
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Dementie
Communicatie bij personen met dementie
Informatie en adviezen met betrekking tot dementie en communiceren, zijn moeilijk algemeen te
maken. Bij elke persoon (en in elke omgeving) zal de communicatie anders zijn.
Bij sommige personen met dementie zijn er mogelijk bijkomende (leeftijdsgebonden) problemen
die communiceren moeilijker maken, zoals slecht horen en slecht zien.
Een algemeen feit is dat dementie de communicatie verandert. Vaak zie je dat al in de eerste fase
van het dementieproces. Vaak aanvankelijk subtiele kleine veranderingen en na verloop van tijd
heel duidelijke veranderingen. Moeilijker kunnen communiceren, vermindert de levenskwaliteit
van de persoon met dementie én zijn/haar betrokkenen.
Niet enkel de vaardigheden om te communiceren veranderen door het dementieproces. Het doel
van communiceren om op de hoogte te blijven van elkaars wereld en de wereld om je heen, valt
(gedeeltelijk) weg. Communiceren als middel om sociaal contact te maken, behoeften en
gevoelens te delen, blijft wel bestaan.
De communicatie zal minder evenwichtig zijn. De persoon met dementie zal minder in staat zijn
om de beleving, ervaringen en bezigheden te volgen van de mensen in zijn omgeving.
Communiceren krijgt als hoofddoel: op een warme manier aandacht geven, laten voelen dat je er
bent voor iemand en contact maken door in elkaars aanwezigheid te zijn.
Enkele algemene tips over het communiceren met personen met dementie:
Zorg voor een rustige omgeving tijdens het communiceren.
Maak oogcontact.
Probeer een gesprek aan te knopen dat aansluit bij de beleving van de persoon
met dementie of bij de gevoelens die beleefd worden.
Geef tijd.
Spreek op een rustig tempo.
Stel één vraag en wacht het antwoord af.
Vertel eens iets over jezelf.
Stilte mag!
Wanneer communiceren met woorden niet meer lukt:
-

Tracht zelf rustig te zijn.
Benoem het gevoel dat je hoort of ziet.
Zingen of het spiegelen van het gedrag van de persoon met dementie (bv. wanneer
de persoon met dementie steeds dezelfde beweging maakt met de handen, ga je
ernaast zitten en gelijkaardig met je handen bewegen).
Afhankelijk van wat de persoon met dementie graag heeft, kan je communiceren
via lichamelijk contact.
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Doornhuys
Tot november 2021 is dit mijn voorlopig laatste tekstje in ons huiskrantje.
Ik ga namelijk in zwangerschapsverlof en laat dit luik van Ut De Cluze over
aan mijn vervangend woonassistent, Merlijn, die vanaf december meeloopt
om het roer even over te nemen vanaf eind januari.
Onze bewoners in Doornhuys beleven, net
zoals iedereen, de afgelopen maanden anders
dan we ooit hadden kunnen verwachten. We
moeten als medewerker wat creatiever zijn en
nadenken wat we kunnen doen van deur tot
deur. Bewoners kregen een spelboekje,
dessertbuffet, maar ook de Sint kwam aan de
deur kloppen in november! Daarnaast zijn we
begonnen met een mobiel winkeltje dat vanaf
nu maandelijks eens passeert in Doornhuys.

Julien vertelt...
Hallo medebewoners,
Hier dan de volgende weetjes over de brouwerij, het automaten museum en enkele divers van
Esquelbecq.
Brouwerij Thieriez begonnen in 1996 en bestaat nu reeds 24 jaar. Een familiebrouwerij, maar
ook een fijne groep van zes naar hop geurende brouwers. Hier brouwt men bier met ingrediënten
van de allerbeste kwaliteit, de bieren zijn niet gefilterd en niet gepasteuriseerd en hergist op
de fles. Opperste bierplezier en topkwaliteit gegarandeerd!
Zo produceren ze volgende bieren: La blonde
d’esquelbecq karakterbier, l’ambree d’esquelbecq bruin.
Les québécoises blondgraan bier wit, De vlaamse rode
ambree … Verder zijn er nog hun speciale bieren en bio
bieren in hun gezellige winkel waar ook allerlei
streekspecialiteiten in aanbod zijn. Met grote gastvrijheid
ben je er welkom.
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Verder maken we kennis met de verrassende ‘gigottos automaten’ van Esquelbecq.
Een atelier vol bewegende poppen, altijd verrassend en grappig. Het is de werkplek van een gekke knutselaar waar je kunt ontdekken hoe de mechaniek van deze automaten er uit ziet. Je ziet
er onder andere de vos, mémé, Esmeralda, meneer pastoor en de schoenenpoetser. Dit alles ter
plaatste gemaakt met animaties en spektakels zoals de fanfare van de Gigottos die te zien was in
Nice-Parijs-Barcelona. Een heerlijke plaats om vanalles te beleven.
We willen ook nog enkele woordjes vertellen over de kerk van Esquelbecq. Het betreft een driebeukige hallenkerk uit 1586. Merkwaardig is de gevel die met symmetrische figuren in rode en
gele bakstenen gebouwd is. De beiaard met 13 klokken, waarvan er 12 uit 1586 stammen,
typeert het gebouw ook. Regelmatig worden er orgel concerten gegeven.
Hopelijk was het aangenaam kennis maken met Esquelbecq en verder naar het volgende Frans
Vlaams stadje: Cassel.

Jarige bewoners in Doornhuys in januari/februari

02/01

Catherine Cnops

28/01

Angele Vandewaeter

20/2

Mia Spitaels

Er komt 1
assistentiewoning vrij!
Neem gerust
contact met ons op voor
meer info!

Doornhuys assistentiewoningen
Interesse? Neem contact op via
058/533.902 of doornhuys@dunecluze.be
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Kei
Week van de patiëntveiligheid
Van 16 t.e.m. 22 november 2020 was het
week van de patiëntveiligheid. Ook het KEI
zet dagelijks in op patiëntveiligheid en wil
staan voor kwaliteitsvolle zorg gebaseerd op
verantwoordelijkheid, veiligheid en
transparantie. Om patiëntveiligheid meer
dan eens in de kijker te zetten, werden de
kwaliteitsborden op de verpleegafdelingen in
een nieuw jasje gestopt. We kozen voor een
volledig en uniform kwaliteitsbord die een
weerspiegeling is van ons kwaliteitsbeleid én
waarbij er ook ruimte is voor afdelingseigen
informatie/materiaal.
Ook andere medische en niet-medische
diensten zullen in de toekomst starten met
een kwaliteitsbord.

Sculpturen “De Conversatie” van Els Pleysier
Er werd een onthulling georganiseerd voor de sculpturen “De Conversatie” van mevr. Els Pleysier,
die bij wijze van kunstintegratie op het domein van het KEI permanent opgesteld worden.
Tussen de zomer van 2008 en november 2018 werd een grondige renovatie van het KEI
voorbereid en uitgevoerd. Nadien dient ook een percentage van het bedrag aan bouwwerken
besteed te worden aan kunstintegratie. Het KEI koos ervoor om twee opdrachten te voorzien.
Eén voor de eigen medewerkers, die kunst maken en één voor kunstenaars, extern aan het KEI.
Op 7 december onthulden we het project van de medewerker/kunstenares. Het andere project
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zal in de loop van 2021 gerealiseerd worden.
De werkgroep kunstintegratie koos voor het
project “De Conversatie” van mevr. Els
Pleysier. Els is sinds 2002 aan de slag als
medewerker in het KEI. Momenteel is ze er
actief als onthaalmedewerker. Het
kunstwerk werd opgesteld aan de zeezijde
van het gebouw, tussen de artsen- en
personeelsparking. De sculpturen van Els
bestaan uit klei. Elke sculptuur binnen het
geheel is een individu. De beelden
verschillen van grootte, houding en vorm.
Tijdens het vervaardigingsproces wordt er
naar een compositie gezocht zodat de 5
sculpturen één geheel worden en de
“conversatie” kan beginnen. De sokkel bestaat uit cortenstaal, is verstevigd aan de binnenkant en
is lichtjes bol gemaakt, zodat water niet op het oppervlak kan blijven staan.
De “conversatie” heeft ook veel betekenis voor het KEI. In het KEI staat het voor verbondenheid
en samenhorigheid. Immers hanteert het KEI in haar revalidatie aanpak een kringvisie: van
opname tot ontslag krijgt de patiënt een centrale plaats en alle KEI- medewerkers zijn belangrijke
schakels die zich positioneren rondom de patiënt. De kring staat symbool voor gelijkwaardigheid:
er is geen eerste of laatste, noch bovenste of onderste plaats. Tevens wordt een kringvisie
gehanteerd voor het bepalen van het revalidatietraject zelf: de patiënt, zijn/haar naasten en alle
zorgdisciplines zijn de belangrijkste schakels en gaan in interactie met elkaar om een gefaseerd en
geïndividualiseerd revalidatietraject met doelstellingen te bepalen. In die zin sluit dit kunstwerk
zeer nauw aan bij de filosofie van het KEI.
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Vrijwilligers
In Dunecluze zijn er een hele groep vrijwilligers actief. We zijn hen telkens ontzettend dankbaar
voor hun hulp. Tijdens de coronaperiode kwamen ook nieuwe vrijwilligers zich aanmelden om
ons een handje te komen helpen. Vaak personen die door corona hun werk even niet kunnen
uitoefenen en daardoor wat meer tijd hebben en die tijd nuttig willen gebruiken. Dankjewel aan
alle vrijwilligers om ons ook in deze moeilijke periode te helpen! We zijn jullie ontzettend
dankbaar!!!

Interview Bert Remacle
Hallo,
Mijn naam is Bert Remacle. Ik woon in St.
Idesbald en baat in het dagelijks leven een
eigen restaurant uit samen met mijn mama.
Mijn taak in ons restaurant is het leiden van
de keuken en al de administratie regelen,
zodat alles vlot verloopt.
Ik ben al 14 jaar gelukkig samen met Tom.
Hijzelf is actief in een totaal andere sector,
maar tijdens de vrije momenten genieten we
graag van het leven. Een lekker glas wijn met
een gezellig etentje slaan we nooit af.
Al jaren spreekt het me aan om als vrijwilliger
mijn enthousiaste medewerking aan te
bieden, maar door mijn druk professioneel
leven is dit niet evident om dit in te plannen.
Door de huidige covid-19 pandemie werden
we verplicht om onze zaak te sluiten.
Hierdoor had ik plots meer vrije tijd en heb ik
Dunecluze gecontacteerd met de vraag of ze
nog extra mensen konden gebruiken. Na een
heel aangenaam gesprek met de
verantwoordelijke mensen kon ik snel starten
op de gesloten afdeling. Een compleet nieuwe
wereld ging voor me open… nóg meer respect
kreeg ik voor iedereen die hier werkzaam is. Wat deze mensen dagelijks moeten presteren om
alles vlot te laten verlopen, wel… hoedje af!
Mijn taak bestaat uit: bewoners helpen waar nodig (helpen eten, zich naar de kamer brengen,
een praatje slaan,…). Ik vind het enorm fijn om zowel mijn collega’s alsook de bewoners te helpen
waar nodig, want ik haal er enorm veel voldoening uit.
De uren vliegen voorbij en eens alle taken zijn uitgevoerd, vertrek ik met een heel fijn gevoel
terug naar huis.
Ik hoop nog vele momenten te kunnen helpen en zou iedereen aanraden de stap te zetten om dit
te doen!
Liefs X
Bert Remacle
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Activiteiten
Sint Maarten
Ook in Dunecluze kwam de heilig man op bezoek... Wat
anders dan andere jaren en opnieuw volledig
coronaproof natuurlijk. Wat was het leuk om een
glimlach te zien verschijnen bij onze bewoners toen
de zwarte pieten wat kattenkwaad uithaalden. Iedere
bewoner kwam tot bij Sint-Maarten en kreeg een klein
geschenkje. Lekkere chocolade, een mandarijntje en
wat picknickkoekjes. Er belandden geen bewoners in de
zak dit jaar! Hier enkele sfeerfoto’s van de Sint-Maarten
feestjes op de verschillende diensten:

11

Livestream Casino
In andere omstandigheden worden er tal van
uitstappen gepland naar het Casino Koksijde.
Dit voor leuke voorstellingen die gegeven
worden en waar we voor uitgenodigd
worden door het casino. Ook dit is dit jaar
wat anders, maar hiervoor gaf het casino
ons een heel leuk alternatief! Er werd een
livestream georganiseerd. We zetten onze
bewoners op afstand in de cafetaria, op de
afdelingen en in de vergaderzalen. Op groot
scherm werd dan een optreden getoond. Het
Casino Koksijde kwam bij ons langs om de
zaal op te stellen zoals een echte theaterzaal.
Er werd een rode loper voorzien, er werden
gordijnen geplaatst en de bewoners kregen
een drankje en een versnapering. In de
voorstelling werd er muziek gespeeld en
verteld over vroegere filmiconen. Een
geslaagde namiddag. Onze speciale dank voor
het Casino Koksijde om dit, net zoals vorig
jaar mogelijk te maken!

Spel
Peggy, verzorgende van dienst groen, maakte een supermooi spel om te gebruiken op dienst bij
de bewoners. Ze knutselde verschillende dozen in elkaar. Iedere doos is een afzonderlijk thema
met de daarbij bijpassende materialen. De bewoners worden op deze manier aangespoord om te
vertellen over vroeger. Heel erg leuk materiaal om te gebruiken door de ergotherapeuten. Peggy,
een dikke dankjewel hiervoor!
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Kaas- en wijnavond

Op donderdag 5 november ging de kaas- en wijnavond door op dienst rood. We maakte de beste
kaasplank klaar met allerlei kaastypes! De tafel werd mooi gedekt in het thema Frankrijk en de
Franse chansons werden opgelegd. Dankzij vrijwilligster Arlette konden de bewoners nog
genieten van een heerlijk stukje taart met peren, mmm. Wat een heerlijke avond en om deze
perfect af te sluiten werd er nog een borreltje gedronken!

Kokosrotsjes bakken
Op dienst rood bakten we lekkere kokosrotsjes. De hele afdeling rook overheerlijk. Na het
bakken werd er natuurlijk geproefd en ze werden goedgekeurd! Voor herhaling vatbaar!

13

Week van de derde leeftijd
Ieder jaar wordt er in Dunecluze “week van de derde leeftijd” georganiseerd. In die week
organiseren we wat extra speciale activiteiten voor onze bewoners. Ook hiervoor moesten we
dit jaar wat extra creatief zijn om coronaproof de activiteiten te organiseren. Anders dan andere
jaren, maar toch genoten onze bewoners ook op hun manier van deze week.

Breughelavond
Ook al is het een vreemde periode, het houdt ons niet tegen om sfeer en gezelligheid te
creëren op de diensten. Zo organiseerden we een breughelavond. We dekten de tafel wat
feestelijk, bestelden lekkere breughelschotels, Salvatore kwam ambiance maken met zijn
zangtalent, Karine kwam spelen op haar accordeon en we placeerden een dansje. Wat genoten
we van de avond. Eventjes leek het alsof de rest van de wereld niet bestond en genoten we in
onze bubbel van al die gezelligheid. Hier enkele sfeerfoto’s van de geslaagde breughelavonden op
de verschillende diensten:
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Verhaalronde
Vier groepjes aandachtige bewoners. Vier verhalen. Vier vertellers, gekleed naar een personage
passend bij hun tekst. Zo was er: een bruid, een Japanse, een koning en de tot leven gebrachte
cabaretier en dichter Toon Hermans.
De vertellers verplaatsten zich van groepje naar groepje en oogstten op die manier veel succes
met hun verhaal en hun uitdossing…
Coronagewijs kon het niet lekker knus en intiem in een kringetje bij elkaar. Maar we maakten er
het beste van en het werd een fijne namiddag!!

Zintuigenspel
Voor de week van derde leeftijd gingen de bewoners samen op sensorische tocht doorheen
Dunecluze. De tocht bestond uit vier zintuigen die we gingen prikkelen. We kozen voor geur,
gehoor, smaak en gevoel. De bewoners probeerden in groep te raden wat het was. Wat werd er
gelachen en onze zintuigen die waren nadien … een beetje overprikkeld.

15

Kerstversieringen
Kerst…. Voor velen onder ons de mooiste tijd
van het jaar! De koude buiten en de gezellige
warme kerstsfeer binnen. En de kerstsfeer
binnen zit er heel goed in! Dit allemaal
dankzij onze twee decoratievrijwilligers
Liliane en Arlette. Ons huis is weer tot in
de puntjes piekfijn aangekleed. Hoe ze het
telkens voor elkaar krijgen, ze verdienen een
dikke pluim.
Dank je wel Liliane en Arlette voor jullie grote
inzet telkens maar opnieuw. Dankzij jullie
genieten de bewoners van al de gezelligheid
in huis.
Corona gooit wat roet in het eten, en onze kerstsfeer die we zoals traditie vieren, met een
gezellige kerstmarkt, een groot kerstfeest, uitstappen, optredens enzovoort konden we niet laten
doorgaan... Maar we bleven niet bij de pakken zitten en deden onze uiterste best om de diensten
zo gezellig mogelijk te maken en toch heel wat kerstsfeer over te brengen naar onze bewoners.
We maakten met onze bewoners ook heel
speciale kerstkransen. We gebruikten oude
wielen van rolwagens en versierden die met
wat groen, kerstballen en lichtjes. Op die
manier hebben we onze eigen unieke
kerstkransen opgehangen. Je kunt ze
bewonderen aan de ramen op het einde van
de gang van iedere afdeling.

Elke dienst werd dit jaar éxtra versierd. Zo zijn er op dienst groen raamtekeningen, op dienst rood
een fotokerstboom en op dienst oker een bedankingsboom van hoofdverpleegkundige
Karine.
Op dienst groen tekende ergotherapeute Jana
een wintertafereel op de ramen. Wanneer de
zon nog net niet opkomt en ‘s avonds
wanneer de zon weer onder gaat, kan je
genieten van de tekeningen. Onder de
tekeningen staat een kerstwens met de
namen van de bewoners van dienst groen.
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Op dienst rood kozen ze dit jaar voor
speciale kerstversiering. Iedere bewoner,
personeelslid kreeg een persoonlijke
fotokerstbal. Op deze manier zit gans de
boom vol met leuke “fotokerstballen”. Iedere
bewoner mocht zijn eigen fotokerstbal in de
boom hangen. Er werd warme chocomelk
gedronken en wat bijgebabbeld. Het werd
een heel gezellige namiddag in kerstsfeer.

Op dienst oker zorgde hoofdverpleegster
Karine voor een super speciale kerstboom. Ze
hing hele mooie kerstballen voor het
personeel in de boom. In elke kerstbal zit een
persoonlijke boodschap en een
verpleegsterpoppetje voor ieder personeelslid
van dienst oker.
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Kerstmarkten
We kozen ervoor om onze kerstmarkt niet af te lassen, wegens corona. In plaats daarvan
dachten we samen na hoe we toch aan wat extra inkomsten konden geraken om onze uitstappen
en optredens te organiseren voor onze bewoners. We besloten om te werken met bestellingen.
En wat een succes! Heel wat bestellingen stroomden binnen! We bakten erop los. Gelukkig
hadden we enkele helpende handen van onze dierbare vrijwilligsters om ons hierbij te helpen.
Nogmaals een héle dikke dankjewel aan Arlette en de twee Liliane’s om ons hierbij te helpen!
Ook Kevin, de vriend van Anke kwam ons helpen inpakken, dankjewel Kevin hiervoor! Zonder
jullie ging het ons nooit lukken om maar liefst 2354 euro in te zamelen!
Ook dank aan het Sociaal Huis Koksijde om een grote bestelling te plaatsen en natuurlijk een
dikke dankjewel aan alle lieve bestellers!
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Voor onze bewoners creëerden we de “kerstmarktsfeer” op de diensten. We maakten warme
chocomelk, glühwein en bakten wafels. We versierden De Karre als kerstmarktkraam. Zo hadden
ook de bewoners de kans om onze producten aan te kopen. Er werd kerstmuziek afgespeeld en
we genoten van een echte kerstmarktnamiddag.
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Kerstfeesten
Onze traditionele kerstfeesten organiseerden we iets anders dan andere jaren. We bleven op
onze afdeling, maar maakten het supergezellig. We aten een heerlijk feestmenu en pakten
cadeautjes uit. We luisterden naar mooie kerstmuziek en genoten van elkaars gezelschap. We
misten onze familie, maar dankzij de prachtige filmpjes die werden opgestuurd, hadden we toch
even het gevoel dat ze erbij waren. Al bij al genoten we van ons kerstfeest, maar hopen volgend
jaar op traditionele wijze te kunnen vieren...
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Op de kerstfeesten werden er nieuwjaarsbrieven voorgelezen door onze bewoners en personeel.
Hier kunnen jullie meelezen met een prachtige brief geschreven door Maria Desmadryl samen
met ergotherapeute Jessica van dienst oker...

Beste directie, personeel van dienst oker en bewoners,
Het is weer kerstmis. Wel anders dan andere jaren. Maar we gaan toch proberen om er een
mooi feest van te maken. En vooral om dit vreemde jaar achter ons te laten.
Ik ben hier komen wonen na een opname in het ziekenhuis, vrij onverwacht. Het was een
bewogen jaar, niet alleen voor mij persoonlijk, omdat ik afscheid moest nemen van mijn thuissituatie, maar ook door het hele corona gebeuren.
In het begin van mijn verhuis ging het hier wat moeilijker, het was een hele aanpassing en
ook het feit dat er toen weinig tot geen bezoek over de vloer mocht komen was een boosdoener.
Dit terzijde was het ook een heel mooi jaar. Zo werd ik voor de 11de keer overgrootmoeder
en was het ook het jaar waarin mijn jongste kleindochter in het huwelijksbootje stapte. Ze
mocht zich op haar dag komen tonen hier op dienst. Dit was niet enkel voor mij een groot
gebeuren, maar ook anderen genoten van de verschijning. Dit zie je hier niet elke dag, een
vrouw in een prachtig wit kleed. Het was een donker jaar met toch wel vele lichtpuntjes.
Ongetwijfeld voor de meesten van ons. Ook al verwachtten mijn kinderen het niet, ik voel mij
ondertussen al volledig thuis hier. Mede dankzij jullie, personeel van dienst oker. Dag en nacht
staan jullie met z’n allen in voor mijn verzorging, en niet enkel die van mij, maar ook van 31
anderen. Vaak in de rapte, door te weinig personeel of de te hoge werkdruk. Maar steeds tot
in de puntjes in orde. Daarom vanuit het diepste van mijn hart en in naam van alle bewoners
een welverdiende en vooral welgemeende dank u wel!
Ook aan Karine, waar we dit jaar jammer genoeg afscheid van moeten nemen, een dikke dikke
dank u wel! Je stond altijd voor ons klaar, we kunnen je alles vragen. Je zotte kuren en je
fijne accordeonmuziek. Het wordt een hele aanpassing zonder jou als onze hoofdverpleegkundige. Maar je moet ook aan jezelf denken, dat weten wij ook. Je zal ongetwijfeld gemist worden.
Maar er blijft altijd plek op dienst voor jou en je accordeon!
Stel het goed in je nieuwe functie!
Aan Amber, een goeie opvolging, daar zijn we zeker van! Van harte welkom op dienst oker!
Bij deze sluit ik deze brief af met aan allen een vrolijk kerstfeest te wensen en hopelijk een
beter 2021 in het vooruitzicht!
Smakelijk
Maria Desmadryl
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Activiteitenkalender
Volgende activiteiten staan op de planning voor de maanden januari en februari. 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 januari en februari
januari

februari

Driekoningen vieren op de
dienst met taart

Valentijn vieren met de
verliefde koppeltjes

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.
We wachten de maatregelingen af en houden jullie op de
hoogte!
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Personeel
Amber Moens
Amber neemt vanaf januari 2021 de fakkel over van Karine Peeters, hoofdverpleegkundige op
dienst oker! We willen Amber alvast heel veel succes wensen in deze nieuwe uitdaging. Volgende
editie volgt een korte voorstelling.
Alvast welkom in Dunecluze!
Karine neemt dus afscheid als hoofdverpleegkundige op dienst oker maar blijft wel in Dunecluze
een vaste waarde in de zorg!

Merlijn Dekeyser
Nog een nieuw gezicht, niet enkel in Dunecluze maar ook in Doornhuys! Merlijn vervangt woonassistent Lisa gedurende haar zwangerschapsverlof en zal dus vooral actief zijn in Doornhuys.
Tegelijk zal hij ook ondersteunen in de sociale dienst en aan het onthaal. Het is Merlijn z’n eerste
job, hij studeerde af als sociaal werker in juni.
Merlijn is 24 jaar en woont in Nieuwpoort bij zijn ouders,
twee zussen en vier katten.
Hij is in z’n vrije tijd vooral actief in het jeugdwerk
als chiroleider, lid van de jeugdraad en ook de
speelpleinwerking! Een bezige bij dus.
Welkom in Dunecluze en Doornhuys Merlijn!
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Verjaardagen
Onze jarige bewoners van de komende maanden
januari
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februari

16/01

Maria Stockelynck

01/02

Octavienne Pirson

16/01

Therese Vermote

06/02

Lucien Vilain

25/01

Joanna Sablon

08/02

Maria Hooft

28/01

Robertine Gesquiere

14/02

Rosa Viaene

31/01

Lucienne Peleman

15/02

Rosa Moens

15/02

Marie José Smits

16/02

Marie-Louise Pyliser

17/02

Denise Vanheste

26/02

Rosette Legein

Onze jarige personeelsleden
januari

februari

01/01

Ahmed Muse

03/02

Poliana Rodrigues Dos Santos

03/01

Eveline Wallaert

04/02

Rosielyn Versoza

07/01

Sylvia Verhue

10/02

Patricia Wandelaere

09/01

Nathalie Naert

10/02

Marianne Verstraete

19/01

Karine Peeters

18/02

Petra Inghelbrecht

20/01

Martine Vandekerckhove

18/02

Martine Vandamme

26/01

Amber Moens

19/02

Andrée Dhont

28/01

Rosalie Vlaemynck

28/02

Patricia Peeters
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Wistjedatjes
Kerstkaartjes en attenties van buitenaf
De afgelopen weken kregen we uit allerlei hoeken, prachtige (zelfgemaakte) kaartjes voor onze
bewoners. Wat zijn we ze allemaal heel dankbaar! Ook kregen we attenties uit verschillende hoeken. Het geeft ons een warm gevoel om te zien dat we hier niet alleen voor staan, dikke dankjewel!

Annuntiata- instituut

Hotelschool Ter Duinen Koksijde
De leerlingen
bakten koekjes en
maakten
persoonlijke
wenskaarten.

De leerlingen
schreven
persoonlijke
kerstbrieven voor
de bewoners.

klasje van Griet

Opvang de Dunevoetjes
De kindjes
knutselden mooie
kunstwerkjes.

Dochter van verzorgende Inge

De kinderen van
Griet haar klasje
knutselden mooie
werkjes voor de
bewoners.

Inwoners van Koksijde

De dochter van
Inge tekende
schitterende
tekenwerkjes om
op te hangen.

Spar Koksijde

St. Catherine
De Spar doneerde
heel wat lekkere
speculaaskoekjes
voor iedereen van
Dunecluze.
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We kregen mooie
wenskaarten van
inwoners van
Koksijde, mede
dankzij Sociaal
Huis Koksijde.

We kregen
overheerlijke
ijsbuches van St.
Catherine voor
iedereen in Dunecluze!

Er stromen nog steeds kaartjes, geschenkjes, attenties binnen. Indien jullie hier nog niet
bij staan, worden jullie zéker vermeld in de volgende editie van Ut De Cluze!

Secret Santa personeel

Corona & Dunecluze

Koksijde fonkelt

Met het personeel van Dunecluze vonden we
het een leuk idee om hier onder het
personeel een ‘secret santa’ te organiseren.
Ieder personeelslid trok een kaartje met een
naam. Voor die persoon moest er dan een
persoonlijk cadeautje gegeven worden,
zonder te weten te komen van wie dit kwam.
Het mocht niet te veel geld kosten, het
voornaamste was dat het een cadeautje was
met “waarde” voor die persoon. Zo werden er
tal van heel erg leuke cadeautjes uitgedeeld.
Een mand met verschillende favoriete lekkernijen, zelfgemaakte chocolaatjes,
personaliseerde kerstballen, handgemaakte
interieurspulletjes enzovoort...

De “coronatijd” is voor allen van ons een
zware periode. Hier in Dunecluze heeft
corona ook al tal van gevolgen met zich
mee gebracht. Bezoeken worden tot het
minimum herleid, uitstappen worden
geannuleerd, feesten kunnen niet meer
doorgaan... Maar ondanks alles proberen we
steeds positief te blijven en ons hier door te
trekken. En het allerbelangrijkste is dat we
gezond blijven. En we mogen ons gelukkig
prijzen dat Dunecluze nog steeds coronavrij
is! Hopelijk blijft het zo, maar toch iets om
trots op te zijn! Onder andere dankzij het
goed opvolgen van de maatregelen, afstand
bewaren, handhygiëne, dragen van
mondmaskers... Chapeau voor al het
zorgpersoneel om dit steeds strikt na te
leven. Laten we er samen voor zorgen dat
corona onze Dunecluze bubbel niet bereikt!

De ergotherapeuten zagen de wedstrijd van ‘Koksijde fonkelt’ passeren en dachten direct, hier
moet Dunecluze aan mee doen! In deze donkere tijden wilden wij ons steentje bijdragen en wat
extra licht voorzien voor jullie allemaal. Licht, een teken van verbondenheid, een belangrijk
element binnen ons huis.
Samen met de bewoners sloegen we de handen in elkaar. Er werd een grote krans per verdieping
gemaakt, door gebruik te maken van een rolstoelwiel! Op de eerste verdieping (groen) vind je het
laatste kwartier. Op het tweede verdiep rood kan je de volle maan bewonderen en op de derde
verdieping (oker) vind je het eerste kwartier van de maan. De maan, iets krachtig, net zoals
Dunecluze. Samen voor de bewoners, samen als één geheel. Samen hopend op een beter jaar,
maar nu genietend van dat streepje extra licht, dat tikkeltje hoop…
Kom het zeker gedurende de kerstvakantie bewonderen aan de vensters van Dunecluze!
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Bewoners
Nieuwe bewoners
In de maanden november en december mochten we de volgende bewoners verwelkomen:
Elza Danneels (K. 124)

Daniel Vandenberghe (K.211)

Marcella Desmadryl (K. 205)

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 november en december moesten we afscheid nemen van
volgende bewoners:
Brigitte Borrey
(09/04/1942 - 16/11/2020)
Jeannine D’Hert
(24/07/1936 - 19/11/2020)
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Jacqueline Riecherts
(30/05/1936 - 01/12/2020)

Koksijde leeft
De Lijn start op 4 januari 2021 met vernieuwing van het spoor in Oostduinkerke-Bad en het
Lokaal Bestuur Koksijde heeft besloten om van deze gelegenheid, en de hinder die hiermee
gepaard gaat, gebruik te maken om ook enkele verfraaiingswerken uit te voeren aan het
openbaar domein.
De Lijn vernieuwt de spoorlijn in
Oostduinkerke. Er zal een rolstoeltoegankelijke tramhalte en een gedeeltelijk nieuw wegdek worden aangelegd. Intussen heeft het
Lokaal Bestuur Koksijde besloten om ook de
voetpaden te vernieuwen, de
herinrichting van de locatie te
optimaliseren en nieuw straatmeubilair te
voorzien. Er wordt in samenwerking met
Fluvius en de Vlaamse Overheid nieuwe
openbare verlichting geplaatst. Hiervoor werd
intussen een studiebureau aangesteld die met
de nodige spoed de lastenboeken zal
opmaken om zo vlug mogelijk te kunnen aanbesteden.
De werken van De Lijn starten op 4 januari 2021 en zullen afgerond zijn tegen het begin van de
zomervakantie (eind juni). Eerst start men met het noordspoor, vervolgens komt het zuidspoor
aan bod. Na de paasvakantie wordt, indien nodig, het zuidspoor verder afgewerkt.
Het gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de dorpskernen.
Wist je dat je zelf kan bijdragen tot de
veiligheid in politiezone Westkust? Download
de gratis en gebruiksvriendelijke app
“buurtpreventie24” op je smartphone en
registreer je. Via deze app kunnen volwassen
inwoners van PZ Westkust zelf een oogje in
het zeil houden in hun buurt of wijk.
Het NAVIGO-museum in Oostduinkerke is
tijdelijk gesloten. En dat heeft niets te zien
met corona, maar met de huisvesting van het
17 meter lange skelet van potvis Valentijn!
De bestaande museale verhalen krijgen een
stevige update en ondertussen vindt ook de
eerder geplande bouw van een nieuwe
depotruimte en demonstratiekeuken plaats.
De heropening van het nieuwe museum is
gepland in de loop van 2023.
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In het kader van Beaufort 2021 zal een nieuw
kunstwerk onze gemeente opsmukken.
Overeenkomstig de doelstellingen van de
tentoonstelling (nl. een duurzame en
structurele integratie van hedendaagse kunst
in de publieke ruimte) wordt het kunstwerk
na de tentoonstelling eigendom van lokaal
bestuur Koksijde. Het kunstwerk en de
locatie zijn nog een goed bewaard geheim.
Vorige winters telden weinig sneeuwdagen,
maar toch blijf je best alert. Want volgens het
politiereglement moet je bij sneeuw en ijzel
het voetpad vrij maken. Het Sociaal Huis Koksijde stelt enkele vrijwilligers ter beschikking
om sneeuw te ruimen bij mensen die door de
barre omstandigheden niet buiten raken. Bij
een hevige sneeuwbui bel je de sneeuw telefoon op het nummer 058 53 43 10. Voor deze
dienstverlening betaal je een vergoeding.
Bel naar het Sociaal Huis (elke werkdag: 9-12
uur en 13.30-16 uur) en na dat telefoontje
komt er zo snel mogelijk een sneeuwruimer
langs.
En tot slot wens ik alle lezers van harte een voorspoedig en een gezond 2021.

Paul Casselman
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Wie is het
Weet jij het? Vul dan zo snel mogelijk dit
antwoordstrookje in en win een zoetigheid!
Veel succes!

Vorige winnaar
Ut de Cluze 45
Proficiat Gisele Christiaens!

Colofon

Antwoordstrookje
“Wie is het?”

HOOFDREDACTEUR
J. Nagels

Naam bewoner:

REDACTIE
Medewerkers
J. Danneels
A. Denil
J. Vandenbulcke
R. Vlaemynck
L. Doise
C. Verplancke
E. Janssoone

Vrijwilligers
Paul Casselman
Bert Remacle

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
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