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Voorwoord
10 - 5 - 2 - 0

Dit is het sleutelwoord dat onze tijdelijke geschiedenis bepaalt.
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In juni 2011 kwamen 2 afdelingen vanuit het Koningin Elisabeth Instituut met 64 bewoners over
naar de gedeeltelijk afgewerkte nieuwbouw Dunecluze samen met een 40-tal medewerkers.
Vanaf september 2011 werd de nieuwe afdeling rood op de tweede verdieping ingericht en aan
een ritme van 8 nieuwe bewoners per week gevuld. Eind september lag ons huis vol met 96
bewoners en kon op vrijdag 21 oktober de oﬃciële inhuldiging gevierd worden in aanwezigheid
van minister en heel wat prominenten.
Nog enkele bewoners die de verhuis vanuit het KEI meemaakten zijn nog steeds in huis en ook
nog heel veel medewerkers vanaf dag 1.
Recent vierden we ons 10-jarig bestaan met onze bewoners en onze vrijwilligers. Niet in onze
gekende bourgondische stijl maar in afgezwakte (post)corona-versie.
Met het personeel en onze raad van bestuur staat 15 oktober met stip genoteerd in de agenda
om ons jubileum te vieren.
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Op 1 januari 2016 startten we met een dienst thuisverpleging. Met 4 collega’s en in
2 ochtendrondes zagen we de meerwaarde van de service en zorg aan de zorgvragende senior
die we op die manier konden aanbieden. Ondertussen biedt een sterk team verpleegkundigen
zorg aan meer dan 100 mensen in de thuiszorg over Koksijde en al zijn deelgemeentes en een
stuk in Veurne.
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Op 01/07/2019 konden we het mooie gebouw Doornhuys met 24 assistentiewoningen in
gebruik nemen en tot op heden onder leiding van onze woonassistent(en) volzet zien bloeien tot
een mooie gemeenschap.
0
In 2021 start de uitbreiding van Dunecluze waarbij we 20 extra kamers en 4 flats zullen
aanbieden, extra faciliteiten voor het personeel, een verdeelkeuken met centrale vaatwas, etc..
Nieuwe leefgroepen voor personen met dementie zullen een extra troef zijn in ons aanbod.
Kortom, een warm gevoel over wat ons huis stilaan in de gemeente Koksijde kan betekenen en
wat we voor de oudere bevolking hier kunnen aanbieden.
Onze maaltijden in Dunecluze voor externe senioren kende een enorme boost, heeft nu 1,5 jaar
stil gelegen maar kan wellicht weer opstarten tegen september 21.
Een welgemeende dank aan de raad van bestuur die dit mee mogelijk maakte en mij als directeur
veel vertrouwen gaf en een grote dank u wel aan alle personeelsleden die het toch maar steeds
weer doen op de werkvloer. Ook een dankbaar gevoel naar alle bewoners, klanten en families die
ons vertrouwen gaven. Op naar het volgende decennium !!!
Een trotse directeur
Met vriendelijke groeten,
Jan Nagels
Directeur
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Doornhuys
Hallo iedereen,
Het waren enkele bewogen maanden in
Doornhuys. Er kwamen enkele nieuwe
bewoners bij, namelijk Willy en Lucette die
als koppel hun intrek hebben genomen in een
flatje en Agnes die haar intrek nam in de flat
van Angele die verhuisd is naar Dunecluze.
Naast de nieuwe bewoners zijn de
maatregelen betreffende de Bistro van
Doornhuys ook gewijzigd. Zo is de
cafetaria weer vrij toegankelijk en zijn er
wekelijks vrijwilligers die de Bistro enkele keren per week openhouden. De pannenkoeken en de
taartjes vallen zeker in de smaak bij de bewoners! Verder worden er ook meer activiteiten
georganiseerd en kunnen de mensen meer en meer samenkomen. Iets waar de bewoners zeker
naar hebben uitgekeken. Een leuke activiteit voor velen was de quiz die werd gehouden. Een quiz
over verschillende onderwerpen waar de bewoners soms heel goed moesten over nadenken. Het
was anders wel een leuk moment waar er vraagjes over vroeger en nu werden gesteld.
Net zoals velen in België zijn onze bewoners
ook in de ban van het EK voetbal. Het
uitzenden van de match op groot scherm is
zeker populair! Het EK wordt op de voet
gevolgd door de bewoners en is ook een
belangrijk gespreksonderwerp bij hen.

In juni werd vaderdag natuurlijk ook gevierd
en hebben alle mannelijke bewoners van
Doornhuys een biertje en versnapering
gekregen om op hun gemakje van te genieten.

Volgende maand op 1 juli vieren wij ook het
tweejarig bestaan van Doornhuys. Het wordt
een fantastische dag met een uitgebreide
barbecue, een taartje en een optreden. De
bewoners zijn erg benieuwd en kijken uit om
deze dag samen door te brengen!
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Julien vertelt...
Hallo medebewoners van Doornhuys,
In deze tekst gaat het niet over Saint Omer, maar over Gravelines.
Gravelines is een vestingstadje in Frans Vlaanderen op 40 minuten rijden van Koksijde. Het is een
stadje met 1500 inwoners gelegen aan de rivier de Aa. Het is een parel om te bezoeken en te
leren kennen. Zeker met de verschillende vestingen met zicht tot de zee en een staketsel die zicht
geeft op een decor precies uit een schilderij. Het heeft een kleine haven met vissers-en plezierboten.
Vanuit het centrum heb je een
prachtige wandeling die je leidt
over de wallen met zicht langs de
rivier de Aa tot aan de monding.
In het centrum van Gravelines
is er ook een park met een
postzegel museum wat
werkelijk een unicum is om te bezichtigen. Het park is aangelegd in verschillende lagen in de
hoogte met mooie kunstwerken.
Gravelines is een rijke stad mogelijk gemaakt door de atoomcentrale. Dit uit zich in tal van
culturele mogelijkheden, sportterreinen en mooie parken. Bijzondere punten zijn de vuurtoren,
de wandelpaden, de vestingen en de boottochten die men kan doen. Het is mogelijk om zelf een
bootje te huren of een rondleiding te krijgen via de boten.
De monding van de Aa heeft 2 kanten: le petit port en le grand port.
Le petit port is meer een strand die dient voor de toerisme met restaurants, aangelegde
wandelpaden, veel zitbanken, bloemen en een zeilschool.
Le grant port is voor de visserij bedoeld. Een
grote vishal waar je vers gevangen vis kunt
kopen en een opmerkelijk museum over de
geschiedenis van de lokale visvangst.
Het stadje in het centrum heeft zeer veel
goede restaurants met zeer goeie wijnen en
lokale delicatessen. Verder zijn de bakkers en
de slagerijen stuk voor stuk top kwaliteit.
We hopen dat jullie genoten hebben van deze
voorstelling van Gravelines en dat jullie wat
Doornhuys assistentiewoningen
nieuwe zaken hebben geleerd.
Neem gerust contact met ons op:
Groetjes,
Julien & Annie
tel.: 058/53 39 00
of mail: doornhuys@dunecluze.be

Jarige bewoners in Doornhuys
04/07

Simonne Vanhoutte

14/07

24/08

Emile De Baste

18/09

Leon Vandenbosch

Lucette De Vielder

23/09

Marie- Jeanne Vroome

16/07

Lieve Van Havere

25/09

Julien Demeester

18/07

Annie Lucidarme
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Thuisverpleging
Elke keer als ik binnen kom
Zie ik een lach op hun gelaat
En ook al ben ik met mijn werk klaar
Houden ze je nog graag even aan de praat
Daarom weet ik dat ze naar je uitkijken
Niet eens om de verzorging die je geeft
Maar omdat ze bijna heel de dag alleen zijn
Die paar minuten een gevoel krijgen… ik leef
Dan denk ik als ik naar de volgende rij
Ook daar zal het weer hetzelfde gaan
Met een beetje aandacht en een praatje
Er zoveel leven in op gezichten komt te staan
Ouder worden is voor de meeste niet makkelijk
Met hun gebreken, hun verdriet en hun pijn
Door het verlies van zoveel dierbaren en geliefdes
Ben ik blij er een paar minuten voor hen te zijn

Heeft u thuisverpleging nodig?
Neem gerust contact met ons op:
tel.: 058/53 39 33
of mail: thuisverpleging@dunecluze.be
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Dementie
In het streven van de mantelzorger naar een goeie manier van omgaan en communiceren met
personen met dementie, is invoelen in hun leefwereld en beleving een heel belangrijk item.
Daarom geef ik jullie hieronder een aantal tips mee die daarbij zeker zullen helpen:
Zoals elke mens, zoekt een persoon met dementie naar een manier om contact te maken. Al
ervaar je de boodschap of het gedrag als vreemd of verkeerd, de hoofdzaak is dat jullie elkaar
vinden en contact maken.
* Kijk en luister aandachtig naar je naaste met dementie. Welke signalen vang je op? Zijn er
signalen die regelmatig terugkeren?
* Tracht de uitspraken van de persoon met dementie te kaderen in wat je weet over zijn of haar
leven. Kun je achterhalen wat hem of haar bezighoudt? In welke levensperiode hij of zij zich
denkt te bevinden?
* Ga niet in discussie, tracht niet je gelijk te halen, spreek de persoon met dementie niet tegen.
* De persoon met dementie is niet in staat om jouw denken te begrijpen, maar jij kan je, als
gezonde persoon, wel invoelen in zijn/haar beleving en denken.
* Vertel andere mensen hoe je het gedrag en de beleving van de persoon met dementie kan
begrijpen. Vertel over de leefwereld, de levensloop en het karakter van de persoon. Deel deze
sleutel tot de beleving!
* Vergeef jezelf een leugentje om bestwil. Je voornaamste zorg is de gemoedstoestand van de
persoon met dementie.
* Roep hulp in van andere mensen. Je belangrijkste doel is om contact te houden met de persoon
met dementie. Dit kost tijd en energie.
* Licht mensen in over de dementie van je naaste. Praat erover, zodat sociale situaties voor jullie
beiden toegankelijk blijven. Mensen kunnen veel begrijpen als ze voldoende informatie hebben.

Heeft u vragen omtrent dementie?
Heeft u nood aan een luisterend oor?
Of wilt u hulp bij doorverwijzing?
Ons dementieloket is voor u ter beschikking.
Neem gerust contact met ons op
tel.: 058/53 39 00
of mail: dementie@dunecluze.be
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Vrijwilligers
Machteld en Gilbert
Sedert de heropening werken Machteld en Gilbert occasioneel in de cafetaria van Dunecluze en
wekelijks in de bistro van Doornhuys. Wie zijn zij?
Machteld Coenen, verpleegkundige van
opleiding en met pensioen gegaan op 1 mei
van dit jaar en Gilbert Verhestraeten, leraar
van opleiding en gepensioneerd sedert
februari 2020. Partners en beiden uit het
Antwerpse afkomstig. Veertien jaar geleden
spoelden ze aan in Koksijde.
Door de coronapandemie is er momenteel
voor Machteld weinig tijd voor hobby’s. Zij
is bijna dagelijks aan het werk in Furnevent
om te vaccineren. Daarnaast neemt ze nog af
en toe een rit aan voor de Minder Mobielen
Centrale (MMC) en werkt ze als vrijwilliger in
Ganzenweide.
Ook voor Gilbert neemt het vrijwilligerswerk
een groot deel van zijn tijd in beslag. Hij
werkt ook voor de MMC en wekelijks is hij te
vinden aan het onthaal van het
Vogelopvangcentrum van Oostende.
De tijd die overblijft, wordt verdeeld tussen tennis, padel en golf.
Vanuit hun vrijwilligerswerk voor het Sociaal Huis zijn Machteld en Gilbert, via de MMC, bij
Dunecluze aanbeland. Zij vinden het fijn om als koppel in de cafetaria aan de slag te gaan. “Samen
uit, samen thuis” en ze weten wat ze aan elkaar hebben. Overigens geven zij aan dat het fijn
werken is in Dunecluze. Zij weten zich gewaardeerd en ondersteund in hun werk en iedereen
loopt er goedgemutst bij.

Hendrik Deschacht
Bedroefd hebben wij kennis genomen van het
overlijden van Dhr. Hendrik Deschacht.
Hendrik was reeds jaar en dag trouwe
vrijwilliger bij ons sinds het begin van
Dunecluze. Samen met zijn vrouw Diane
stond hij altijd paraat als vrijwilliger in ons
cafetaria.
Onze gedachten gaan uit naar Diane en de
ganse familie. Wij wensen hen veel sterkte en
moed bij dit grote verlies.
Geboren te Veurne op 17/12/1942
Overleden te Veurne op 04/06/2021
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Kei
KEI goes virtual
Ken je het begrip “digitale sedatie” reeds? In
dit concept worden patiënten door gebruik
van virtual reality afgeleid van hun pijn- of
angstprikkels waardoor medischtherapeutische handelingen vlotter en
pijnvrij(er) kunnen verlopen.
De VR-bril wordt reeds in verschillende
ziekenhuizen toegepast op pediatrie,
oncologie, anesthesie, spoed, etc. maar wordt
nog nauwelijks of niet gebruikt binnen
revalidatie.
Tot nu dus..
Bij sommige patiënten behaalt de therapeut
door overmatige fixatie op pijn of angst niet
de gewenste en de te verwachten outcome
bij vb. een mobilisatie. Bij deze patiënten
brengt virtual reality de oplossing.
Vorig jaar hebben we de VR-bril op demo
gehad en het resultaat bij sommige patiënten
was spectaculair. Ik herinner mij een dame
met schouderpathologie die al geruime tijd
beperkte mobiliteit toonde en die we voor de
eerste keer pijnvrij en over de volledige
bewegingsbaan hebben gemobiliseerd.
We hebben binnenkort één toestel in huis.
De volgende stap is om dit nu te gaan
integreren in de dagelijkse zorg.
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Activiteiten
Eerste terrasje op de markt
De maand juni was een maand vol mooie
dagen. Hier moesten wij ongetwijfeld van
profiteren! Tijdens de wekelijkse
wandelingen konden de bewoners en
vrijwilligers opnieuw genieten van een lekker
warm terrasje met een verfrissend drankje!
Tijdens dit mooie weer maakten we ook van de gelegenheid gebruik om met enkele bewoners
eens tot in Sint-Idesbald te wandelen om ons kunstwerk van Cabin Art eens te bewonderen. Dit
is genieten met volle teugen!

Afscheid Ahmed
Op 31 mei nam dienst oker afscheid van onze
logistieke medewerker, Ahmed. Dit deden we
met een gezellig aperitief momentje samen
met de bewoners en personeel. Hier kreeg
hij ook een attentie die onze bewoners zelf
hebben gemaakt. Wij zijn hem heel dankbaar
voor al zijn verrichte werk en de vriendschap
die onze bewoners van hem kregen. We
wensen hem met z’n allen heel veel succes!
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Moederdag
Moederdag is een feestdag die wordt gevierd ter ere van het moederschap en de invloed die
moeders hebben op de samenleving. Moederdag wordt meestal in maart, april of mei gevierd. Dit
jaar op 9 mei. Dit verschilt echter per land. In grote delen van de wereld, waaronder Nederland en
België, valt Moederdag op de tweede zondag van mei. In het Antwerpse wordt Moederdag sinds
1913 op 15 augustus (Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart, Sainte- Marie of Moederkesdag) gevierd.
In gezinnen die Moederdag vieren, staat de dag in het teken van het verwennen van moeder. Ze
krijgt veelal ontbijt op bed en cadeaus. Van huishoudelijke taken wordt ze vrijgesteld. Soms
hebben de jongere kinderen op school of op het kinderdagverblijf cadeaus gemaakt.
In Dunecluze vierden we moederdag op 7 mei. We zette alle vrouwen in Dunecluze en
Doornhuys in de bloemetjes. Hier een greep uit de foto’s van onze fantastische moeders.
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Zomeruitstap “Nabij de Zomerlinde”
In het centrum van Alveringem ligt een heel
charmante, gezellige zorgboerderij. We
waren heel benieuwd wat daar te beleven
viel, dus besloten we om met enkele
bewoners van dienst groen daarnaartoe te
trekken. Het weer zat ons alvast heel goed
mee, het was een stralende dag! Tracy wachte
ons al op toen we aankwamen.
Ze leidde ons naar een gezellige kamer, waar
we verwend werden met koﬃe, appelcake
en verse caramelpudding gemaakt van hun
melkkoeien.
Eerst kregen we een uitleg met een video wat
er bij hen op de boerderij te beleven viel en
hoe de werking juist in elkaar zat.
Daarna mochten we buiten op hun terras
zitten, waar hun miniatuurpaardje, La Belle,
ons stond op te wachten. We kregen
worteltjes en appeltjes die we het paardje
mochten geven. Renée lokte hem met de
roepnaam “La Bella Caramelaaa, la Bella
Caramelaaa!” En ja hoor, het lukte!

De rondleiding bracht ons verder bij de
kruidentuin. Tracy liet ons raden welke
kruiden er allemaal groeiden. Ook mochten
we een handje meehelpen, Daisy gaf de
kruiden wat water.

Zoals op vele boerderijen, zijn er vaak kleine
kittens te vinden. Zo was dat ook bij Tracy
en wat waren onze bewoners blij dat ze deze
kleine katjes konden knuffelen, we hadden
er bijna eentje in onze sjakos gestoken, mee
naar Dunecluze.
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Daarna hadden de kalfjes wat dorst en
hielpen we mee melk klaar te maken en
mochten we de kalfjes drinken geven.

Als laatste gingen we naar de konijnen. Daar
konden we ze aaien en leerden we dat als
konijnen hun oren plat laten liggen ze het leuk
vinden dat je ze aait.

Ook deden ze een trucje om het konijn op
zijn achterste poten te laten staan.
Wat een prachtige namiddag! Eentje die we
niet snel zullen vergeten. We genoten met
volle teugen van het mooie weer, de
enthousiaste gastvrijheid van Tracy, de
knuffels van de dieren en het samen zijn. We
hopen om snel nog eens op bezoek te komen!
Een echte aanrader!
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Vaderdag
Op 13 juni was het opnieuw Vaderdag. Dit
konden wij niet ongezien laten passeren!
Daarom zorgden wij voor een bierkar. Elke
mannelijke bewoner van Dunecluze en
Doornhuys kreeg de keuze tussen
verschillende biertjes. Deze konden ze rustig
uitdrinken bij een bordje chips. Meer moet
dat niet zijn!

SANTE SANTATOR, ‘T IS BETER BIER OF WOATER
14

Garnaalfeest
Martha, het boerenpaard van garnaalvisser Gunther, kent
ondertussen al goed de weg naar Dunecluze. Het is nu de
vierde keer dat dit duo ons laat meegenieten van hun
bijzondere activiteit en hun vangst…
Fijn voor ons om op de eerste rij te mogen zitten en fijn voor
Gunther om ons zeer geïnteresseerd te zien glunderen!
Voor ze naar hier kwamen gewandeld van zee, was een
stukje van onze tuin speciaal voor Martha afgezet en stond
er een emmer fris water klaar. Dit had ze wel verdiend.
Onze bewoners nipten ondertussen van een glaasje cava
en proefden een lekker hapje, klaargemaakt door Arlette en
Liliane met versgepelde garnaaltjes (hoe kan het anders) uit
de Noordzee. Voor het pellen van de garnalen hadden enkele
bewoners gezorgd de dag ervoor, met wat steun van
vrijwilligers.
De voormiddag verliep in een zeer gemoedelijke sfeer. Ook
Ronny, tevens fervent zeekenner en man van Patricia, kwam
helpen.
Bedankt Gunther en Ronny, om dit met jullie grote hart jaar
na jaar te doen voor ons!!
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Feestweek
Om de week van ’s morgensvroeg feestelijk in te zetten, werden alle bewoners van Dunecluze
verwend met een uitgebreid ontbijt. De belangrijkste maaltijd van de dag zoals ze zeggen en de
buikjes werden inderdaad heel goed gevuld.
Zo werd de feestweek voor 10 jaar Dunecluze ingezet.

Dinsdagvoormiddag waren de ergotherapeuten druk in de weer om alles klaar te krijgen voor het
feest van dienst Groen. Alles bewoners werden buiten feestelijk onthaald. De accordeonmuziek
zorgde voor een leuke sfeer. Verzoeknummertjes werden met plezier gespeeld. Een dessertbordje
om u tegen te zeggen werd met veel dank onthaald door iedereen. Een kleurrijk gevuld bordje
met heel wat lekkers. Tijdens de speech van de directeur werden alle bewoners nog eens
getrakteerd op een lekker glaasje cava. De koude bubbeltjes zorgden voor verfrissing tijdens deze
zwoele namiddag.
De weergoden bleven ons op donderdag
goed gezind. Het zonnetje was wel niet van
de partij, maar toch konden beide feesten in
openlucht doorgaan, wat het voor iedereen
wel aangenamer maakte. De buitenlucht
kan ons zo goed doen en zeker wanneer we
dan nog eens allemaal verwend werden, met
weeral, al dat lekkers.
De burgemeester van Koksijde kwam ook
even de sfeer opsnuiven en zag dat het goed
was.
Zowel de bewoners als hun familie genoten
met volle teugen.
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Mooi weer en een lekker
ijsje… Wie zou daar niet van
opfleuren? Wel dit deden al
onze bewoners toen ze op
woensdag werden verwend
met een ijsje naar keuze.
Vanille, aardbei of chocolade,
voor elk wat wils.

Om onze feestweek in stijl af te sluiten werden de bewoners op vrijdag in de voormiddag
getrakteerd op een glaasje cava met een hapje. Een gezellig moment om wat bij te praten. In de
namiddag volgde er nog een verrassing voor alle bewoners: SUPERBINGO! En of het in de smaak
viel!
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Italiaanse avond dienst rood
Wat is het fijn dat er weer ruimte is voor gezelligheid en samenzijn! Zo ook op onze Italiaanse
avond op dienst Rood. Met Salvatore die traditiegetrouw een groot deel voor zijn rekening nam
en de hulp van enkele van onze vaste vrijwilligers, kon er weinig fout lopen.
Onze bewoners hadden sinds lang nog eens een feest waarbij ze aan een lange tafel naast elkaar
konden plaatsnemen. Zo ontspannen, zo aangenaam!! De sfeer zat heel goed en er mocht al een
glaasje meer gedronken worden… De lekkere aperitiefhapjes, de lasagne, bereid op twee
manieren, de panacotta als dessert, het smaakte allemaal om ter meest.
Laat ze maar komen nu, nog meer van zulke momenten!

Italiaanse avond dienst oker
Op 7 juni veranderde dienst oker ’s avonds in
een Italiaans restaurant. De bewoners kregen
een avond vol Italië. De avond begon met
een aperitief met Italiaanse hapjes. Vrijwilliger
Salvatore, die van Italiaanse afkomst is,
maakte voor onze bewoners heerlijke lasagne.
De originele lasagne bolognaise en een
lasagne met ham en spinazie. Ze hebben er
enorm van gesmuld! De avond afsluiten
deden ze met een zelfgemaakte tiramisu.
Bovenop dit lekkers zorgde Karine voor
bijpassende sfeermuziek met haar accordeon.
Een gezellige avond waar onze bewoners met
volle teugen van genoten!
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Activiteitenkalender
Volgende activiteiten staan op de planning voor de maanden juli, augustus en september. 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 juli, augustus, september
juli

augustus

september

01/07

dienst oker: uitstap
naar Veurne

03/08

daguitstap dienst
rood

07/09

Daguitstap dienst rood

06/07

Avondwandeling
dienst rood

05/08

dienst oker: uitstap
naar de kaasboerderij

12/09
t.e.m.
17/09

week van dementie

07/07

Avondwandeling
dienst oker

17/08

Daguitstap dienst
rood

08/07

Avondwandeling
dienst oker

24/08

Daguitstap dienst
oker

08/07

dienst groen:
wandeling door
Koksijde

31/08

uitstap dienst oker:
bezoek naar
Oostende

12/07

Avondwandeling
dienst rood

15/07

Daguitstap dienst
rood

20/07

Paëlla avond dienst
groen

27/07

dienst oker naar
kermis in Veurne
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Personeel: Dunecluze zoekt
Word jij onze nieuwe collega?
Dunecluze is steeds op zoek naar mensen met een passie voor zorg!
Hou je van een leuke omgeving, toffe collega’s, een moderne bouw voorzien van moderne
technologieën (elektronisch zorgdossier, elektronisch uurroosterpakket, enz.)? Werk je graag mee
aan de uitbouw van ons woonzorgcentrum? Dan ben jij misschien de persoon die wij zoeken!
Elke jobtime is bespreekbaar!
Momenteel zijn wij op zoek naar :
Zorgkundigen
Verpleegkundigen
Thuisverpleegkundigen
Wat kunnen we jou aanbieden?
- Je komt terecht in een modern woonzorgcentrum die kwaliteitszorg
aanbiedt aan zorgbehoevende senioren
- een werkplek met een aangenaam werkklimaat
Solliciteren kan door het versturen
- Vergoeding voor woon-werkverkeer
van jouw CV naar:
- Warm of koud middagmaal kan genuttigd worden aan €2,00
info @dunecluze.be of
- Fietsvergoeding
vraag vrijblijvend een
- Voordelige hospitalisatieverzekering
kennismakingsgesprek aan via
- Gratis parkeergelegenheid
het onthaal: 058 533 900
- Mogelijkheid tot interne bijscholing
- Verloning volgens het ziekenhuisbarema ( IF-IC)
Een zorgjob? Ik ga ervoor!
Heb je het hart op de juiste plaats en wil je je graag bijscholen tot zorgkundige of
verpleegkundige?
Er zijn tal van mogelijkheden om je bij te scholen tot zorgkundige of verpleegkundige.
Volwassenonderwijs Cervo-Go, VDAB, …bieden tal van mogelijkheden om een carrière switch te
overwegen.
Interesse? Check dan zeker even volgende website van de Vlaamse Overheid : www.ikgaervoor.
be waar je duidelijk kan zien welke opleidingen er zijn. Nog vragen? Dan kan ook bij onze
personeelsdienst terecht, ze helpen je graag verder bij het maken van jouw keuze.
Contactgegevens personeelsdienst : personeelsdienst@dunecluze.be of T : 058 533 900.
Ook in Dunecluze hebben wij enkele schoonmaakmedewerkers die volop bezig zijn met opleiding
zorgkundige! #ikgaervoor
Via deze weg willen we ook nog even Régine Florizoone feliciteren. Zij schoolde zich recent om
van schoonmaakmedewerkster tot logistieke medewerkster . Proficiat Régine!
Ook een dikke proficiat aan Shana Lefranc, die zich omschoolde van zorgkundige tot verpleegkundige en die voortaan opnieuw op dienst rood te zien zal zijn. Goed gedaan Shana!
Binnenkort in het straatbeeld….de nieuwe
transportwagen die tussen Dunecluze en KEI
rijdt voor het vervoer van de maaltijden en
dergelijke. Bedankt aan de modellen Nelly en
Rosielyn van Dunecluze voor dit mooie
uithangbord!

Op weg naar

een job in de zorg?
Wij zijn op zoek naar jou.

www.dunecluze.be

Op weg naar

een job in de zorg?
Wij zijn op zoek naar jou.

www.kei.be
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Verjaardagen
Onze jarige bewoners van de komende maanden
juli

augustus

september

01/07

Fredy Charlot

01/08

Renée Van Brabant

06/09

Francine Milleville

01/07

Rosa Nuttens

05/08

Simonne Devey

12/09

Marc Chantrenne

07/07

Cecile Blanckaert

13/08

Godelieve Van Rysselberge

14/09

Yves Despretz

12/07

Margaretha Deman

25/09

Robrecht Vanmarcke

13/07

Albert Bolle

16/07

Odetta Marie De Coster

16/07

Marie Joséphe Hendrickx

18/07

Irène De Ridder

19/07

Christianne Dehaes

20/07

Agnes De Roo

30/07

Maria Depuydt
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Onze jarige personeelsleden
juli

augustus

september

01/07

Sandra Zöldi

01/08

Sabine De Ruyter

11/09

Ilse Adam

06/07

Nicole Simoens

05/08

Fien Huyghe

11/09

Peggy Debaenst

07/07

Shana Debeer

08/08

Leen Meertens

16/09

Lisa Doise

16/07

Lauri Breux

08/08

Nancy Vercamer

20/09

Francine Vandenberghe

16/07

Els Janssoone

11/08

Rhonda Deswaef

29/09

Caroline Timmerman

18/07

Caroline Deceuninck

18/08

Femke Huys

30/09

Nathalie Ghyselen

23/07

Jessica Vandenbulcke

21/08

Regine Florizoone

24/07

Shana Rooms

22/08

Isabelle Bartholomeus

26/07

Gabrielle Dos Santos

30/08

Tania Bockstael

26/07

Suzy Dhondt

30/08

Marieke Durivault

27/07

Mady Leeman

30/07

Nathaly Ryssen
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Wistjedatjes
Werkkledij
Tijdens de zomermaanden kunnen de temperaturen oplopen. Ook in Dunecluze is het dan soms
heel warm om te werken. Maar daarvoor werden er nieuwe T- shirts aangekocht. Op deze manier
kan het personeel kiezen voor een fris T- shirt in plaats van de standaard schorten. Ook de lange
broek kan vervangen worden door een kortere broek.

Droogmachine
Wat te doen als onze droogmachine het
begeeft?... Het personeel vond er een goede
oplossing voor. Gelukkig zijn de weergoden
ons goed mee en kunnen we onze was laten
drogen buiten! Zo deden ze het vroeger toch
ook altijd?

Huiskoor
Wekelijks gaat ons huiskoor door op maandagnamiddag, dankzij koorleidsters Frieda en Colette.
We zingen dan liedjes uit de tijd van toen. Als het weer wat mee wil, profiteren we ervan om dit
buiten door te laten gaan. Dit is dan dubbel genieten, van het mooie weer en van de liedjes die
worden gezongen. Karine komt ons ook soms vergezellen met haar accordeon. De bewoners zijn
dan telkens zeer enthousiast en komen heel graag mee. Een dikke dankjewel voor Frieda, Colette
en Karine om ervoor te zorgen dat onze bewoners de maandagnamiddag telkens een muzikale
namiddag kunnen beleven.
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Cabin Art
Van 22 mei t.e.m. 12 september kleuren 45
strandcabines het strand van Sint-Idesbald
voor de 13de editie van de unieke
openluchttentoonstelling Cabin Art.
Met uiteenlopende technieken van olieverf
en acryl tot fotografie en fractale
computertechnologie zullen de kunstenaars u
verrassen tijdens uw wandeling op de Zeedijk.
Het thema mochten ze breed interpreteren
en dat zorgt voor heel veel verscheidenheid.
Ze komen uit heel Vlaanderen, Brussel en
zelfs uit Frankrijk en Nederland. Ook wij, wzc
Dunecluze, doen hieraan mee! Met grote
dank ook aan vrijwilligers Freddy en Noëlla
die hieraan meehelpen om er een prachtig
resultaat van te maken! Op deze foto kunt u
ons deelnemend kunstwerk zien:

Brief met gelukswensen aan Dunecluze van Kei
We kregen vanuit Kei een mooie brief met gelukswensen naar aanleiding van onze
feesten voor 10 jaar Dunecluze. Deze wilden we graag met jullie delen:
Geachte heer Nagels
Beste Jan
Na het bijzondere jaar 2020 mag WZC Dunecluze, Thuisverpleging Dunecluze en GAW Doornhuys
dit jaar voorzichtig feesten. Respectievelijk 10, 5 en 2 jaar staan intussen op de teller. En tevens is dit
jaar het nulpunt voor de uitbreidingswerken. Daarom houden wij eraan u namens de Raad van
Bestuur en het directiecomité van het Koning Elisabeth Instituut, een attentie aan te bieden. Onder
jouw stuwende kracht- samen met jullie voorzitter en alle medewerkers zonder onderscheid van
bovenvermelde drie organisaties - zijn jullie erin geslaagd een referentie in de Westhoek en aan de
Westkust te zijn voor vele senioren en andere mensen met een specifieke zorgnood. De wachtlijsten
zijn daarvan een mooie getuige.
Met veel gedrevenheid ontplooien jullie tal van initiatieven voor en door de bewoners om van zorg en
wonen een mooi verhaal te maken. Ondanks de soms negatieve berichten in de pers, tonen julie elke
dag dat ouderenzorg in al zijn facetten zeer zinvol en waardevol kan zijn. Dat maakt ons als
stichtende partner ook trots.
Wij drukken de wens uit dat de nieuwe projecten die op stapel staan vlot mogen slagen en dat de
samenwerking tussen onze organisaties zich verder mag ontwikkelen in een geest van wederzijdse
bevruchting en versterking.
Een welgemeende proficiat aan jullie voltallige team en al het beste voor de toekomst!
Met zeer genegen groeten
Directie en Raad van Bestuur KEI
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Bewoners
Nieuwe bewoners
In de maanden april en mei mochten we de volgende bewoners verwelkomen:
K. 128 Fernanda Bauden

K. 304 Anna Demoor

K. 332 Marietta Coussée

K. 315 Marie Joséphe Hendrickx

K. 105 Liliane Croo

K. 122 Eric Roobroek

K. 329 Jozef De Maeght

K. 231 Angele Vandewaeter

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 april en mei moesten we afscheid nemen van
volgende bewoners:
Walter Dehaene
(25/07/1931 - 14/05/2021)

Therese Vermote
(16/01/1935 - 12/04/2021)

Luciana Geers
(29/12/1919 - 08/04/2021)

Francois Waeyaert
(30/03/1930 - 10/05/2021)

Maria Penninck
(01/05/1938 - 14/05/2021)

Willem Wouters
(27/03/1938 - 09/04/2021)

Ginette Plasmann
(05/12/1933 - 26/05/2021)
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Koksijde leeft
De zomer biedt ons terug perspectief op een
normaal leven. We kunnen onze vrienden
en familie sinds enige tijd terug ontmoeten
in het cafetaria of op een zonnig terras. Er
is hoop op een snelle vermindering van het
aantal besmettingen en ziekenhuisopnames
dankzij de vaccinatie van ons allen.
Het college van burgemeester en schepenen besliste vandaag om geen extra lokale maatregelen
meer op te leggen wat het dragen van mondmaskers betreft. Vanaf 9 juni geldt enkel de federale
regelgeving.
Dit betekent dat je een mond-neusmasker draagt in voor publiek toegankelijke ruimtes en in alle
situaties waarbij je geen 1,5 meter afstand kan bewaren. Dit voor iedereen ouder dan 12 jaar.
Het mond-neusmasker is sowieso verplicht:
- Op het openbaar vervoer. Je draagt het vanaf dat je het station of de halte betreedt.
- Voor contactberoepen en hun klanten. Voor het zaal- en keukenpersoneel in de horeca.
- Voor klanten van horecazaken, behalve wanneer zij aan hun eigen tafel zitten.
- In winkels en winkelcentra. In bioscopen, theater-, concert-, en conferentiezalen, auditoria,
gebedshuizen en bezinningsplaatsen, musea en bibliotheken.
Blijf je aan de basisregels houden (contacten beperken, handen ontsmetten, 1,5m afstand...). Ook
wanneer je gevaccineerd bent.

De Keunekapel te St Idesbald kreeg er een
nieuw kunstwerk bij! 'Vrij-laten' is een werk
van Els Pleysier. Een erg toepasselijke titel
in corona-tijden. We willen niet alleen onze
vrijheid terug ... we denken ook aan de
dierbaren die ons hebben verlaten. Twee
belangrijke thema's die Pleysier in het
sculptuur aan bod laat komen. Een mooie
aanvulling in de prachtige beeldentuin. Els
Pleysier is onthaalbediende in het Koningin
Elisabeth Instituut te Oosduinkerke.
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In de J. Vanbuggenhoutlaan zal de
gemeente de voetpaden en de openbare
verlichting vernieuwen. In samenwerking met
de Vlaamse Overheid worden ook fietspaden
voorzien waar hiervoor de nodige ruimte is.
De gemeenteraad keurde het
toewijzingsreglement goed dat betaalbaar
wonen in de Kerkstraat en K. Vanneckestraat
mogelijk maakt. De gemeente geeft hiervoor
bouwgronden in erfpacht aan wie een
financieel duwtje in de rug nodig heeft.
Doelstelling is om deze werkwijze door te
trekken naar andere locaties in de gemeente.
Omdat Lokaal Bestuur Koksijde gronden ter
beschikking stelt, is de bouw van een
energievriendelijke woonst haalbaar voor
jonge gezinnen en starters uit eigen
gemeente. In eerste instantie wordt dit
project met tien kavels (van 300 tot 600 m²)
beschouwd als een gemeentelijke testcase
om later nog meer betaalbare bouwgronden
aan te bieden. Koksijdenaars jonger dan 40
jaar krijgen voorrang. Voor meer info kun je
terecht op de dienst wonen van het
gemeentebesstuur (tel. 058/53 34 90 of
info@wonen.)
Ik wens jullie allen een deugddoend verlof en vele met zon overladen zomerdagen.
Vrijwilliger en ex- medewerker sociale dienst Dunecluze
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 48
Proficiat Fernanda Bauden!!

Colofon

Antwoordstrookje
“Wie is het?”

HOOFDREDACTEUR
J. Nagels
REDACTIE
Medewerkers
J. Danneels
J. Vandenbulcke
R. Vlaemynck
E. Janssoone
C. Verplancke
F. Huyghe

Naam bewoner:
Vrijwilligers
Paul Casselman

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

