UT DE CLUZE
[y.t də kly.zə / spreek uit : uut de kluuze]

Huiskrantje van wzc Dunecluze

Wensballonnen

Pg. 5

Dunecluze goes international

Pg. 11

Editie 3 - april 2012

WZC Dunecluze | Ter Duinenlaan 35 | 8670 Koksijde || Editie 2 Ut de Cluze | januari 2012

1

Inhoudsopgave
Inhoudsopgave ................................................................................................................................................................ 2
Voorwoord ....................................................................................................................................................................... 3
Valentijn ........................................................................................................................................................................... 4
Wensballonnen ............................................................................................................................................................... 5
Personeel ......................................................................................................................................................................... 6
Nieuwe personeelsleden ........................................................................................................................................ 6
Geboortes ................................................................................................................................................................... 9
Bewoners......................................................................................................................................................................... 10
Nieuwe bewoners .................................................................................................................................................... 10
Overleden bewoners .............................................................................................................................................. 10
Dunecluze goes international...................................................................................................................................11
SNEGLE of kaneelslakken ......................................................................................................................................... 13
Verjaardagen .................................................................................................................................................................14
Bewoners ...................................................................................................................................................................14
Personeel ...................................................................................................................................................................14
Vrijwilligers .................................................................................................................................................................... 15
Gebruikersraad ............................................................................................................................................................. 16
Gebruikersraad 15 december .............................................................................................................................. 16
Gebruikersraad 22 maart .................................................................................................................................... 16
29 maart 2012 ............................................................................................................................................................... 18
Denksport ....................................................................................................................................................................... 19
Raadsel ....................................................................................................................................................................... 19
Mysterieuze foto ................................................................................................................................................... 20
Koksijde leeft................................................................................................................................................................ 21
Ontroermoment ............................................................................................................................................................ 22
Agenda ............................................................................................................................................................................ 23
Oproep ............................................................................................................................................................................. 23
Antwoordstrookje ....................................................................................................................................................... 23

2

WZC Dunecluze | Ter Duinenlaan 35 | 8670 Koksijde || Editie 3 Ut de Cluze | april 2012

Voorwoord
Dit is het eerste lentenummer van Ut de Cluze. Lente is een prachtig seizoen, vinden jullie
niet? Alles lijkt lichter. Alles voelt lichter. Zelfs wij, we voelen zelf ook lichter: geen laarzen
aan onze voeten maar lichte schoenen. Misschien blijven de kousen al in de kast. Geen dikke
jas, geen sjaal en handschoenen. Geen oorwarmers of muts op ons hoofd en geen zakdoeken
in onze zakken.
We gaan meer en langer buiten. We zien en ruiken opnieuw wat de natuur ons biedt. En hier,
in onze gemeente kan je dan toch onmogelijk om de pracht van de zee heen! Als kersverse
Koksijdenaar kan ik het niet laten met vlotte regelmaat de loftrompet te steken over onze
eigen Noordzee. En ben ik oprecht verontwaardigd wanneer ik merk dat wie hier geboren en
getogen is, me daar niet enthousiast in volgt. Zonde! Ik hoop dat het mij nooit overkomt.
In dit Ut de Cluze- nummer vind je een paar keer de zee terug. Doe me een plezier en prijs je
dan gelukkig dat je dagelijks z’n gezonde lucht mag opsnuiven!

Veel leesplezier!

Els Janssoone
Ergotherapeute dienst rood
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Valentijn

Op 14 februari konden enkele koppels genieten van een romantisch etentje.
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Wensballonnen
Het begon allemaal iets voor nieuwjaar, met een uitdaging die
onze directeur ons bood: iedere dienst van Dunecluze kon
een prijs winnen door hun verpleegbalie op z’n mooist te
versieren voor de feestdagen. Wij, personeel van dienst
Rood, hadden goed onze oren gespitst en besloten ervoor te
gaan! Al snel merkten we dat ‘verpleegbalies versieren’
niemands passie was, en we zagen het een beetje somber in.
Goede ideeën verzamelen, daar schijnen we beter in te zijn. We
ronselden kerstwensen bij elkaar van onze enthousiaste bewoners,
schreven ze op kaartjes die we bevestigden aan wensballonnen
(lampions). Hiermee smukten we de balie op. Op een affiche deelden
we iedereen mee dat we onze ballonnen de lucht in zouden laten
gaan in de tuin van Dunecluze op 3 januari. Het moest een feest
worden, met een drankje en een hapje. De stemming zat er goed in
en we waren zelfs een beetje trots op onszelf. Maar dat we de
prijs voor ‘mooiste balie’ zouden winnen, daar geloofden we nog
steeds niet in. Groot was de verrassing toen dat toch het geval
was!
Enkele weken later werden de voorbereidingen getroffen voor
de luchtdoop. Zoals het bellen naar de brandweer van
Koksijde. Gewoon, voor alle zekerheid en om op veilig te
spelen, vroegen wij hun toelating voor ons initiatief. Het leek
ons een formaliteit, maar dat was het
niet. We kregen negatief advies. Te
gevaarlijk! Vooral door het feit dat dit te dicht bij huizen en gebouwen
zou plaatsvinden. En nu?
Onze bedrukte stemming duurde maar heel even. Uitstel hoefde geen
afstel te zijn. We zouden onze ballonnen oplaten op het strand, daar kon
dit immers geen gevaar vormen. En dan liefst in de maand maart, dan is
het al iets warmer en toch nog vroeg genoeg donker om volop te kunnen
genieten van het schouwspel.
Donderdag 22 maart was het zover! En het was prachtig! Onze
lampions brandende krijgen bleek moeilijker dan verwacht. Maar
moeilijk gaat ook en we zagen even later onze wensen de lucht
ingaan.

WZC Dunecluze | Ter Duinenlaan 35 | 8670 Koksijde || Editie 3 Ut de Cluze | april 2012

5

Met dank aan het talrijke personeel van Rood, vrienden en familie die
vrijwillig tijd vrijmaakten om zoveel mogelijk bewoners naar het strand
te begeleiden. En met dank aan de dochter van één van onze
bewoners, die ons trakteerde op een lekker ijsje op de dijk!
Nu rest er ons af te wachten of onze wensen in vervulling gaan
(misschien kunnen we hier en daar een handje helpen). Nog diezelfde
avond rees de vraag: krijgt dit initiatief een vervolg? Wordt het
traditie? Of blijft het bij een fijne herinnering? Wordt vervolgd.

Els Janssoone

Personeel
Nieuwe personeelsleden
Bart Oelbrandt
We hebben er lang op moeten wachten, maar toch, eindelijk: er komt nog eens een man
werken in ons huis. Bart Oelbrandt wordt de nieuwe verzorgende op dienst Rood. Greta,
Elvira, Maria, Anna en Gust hebben hem enkele vragen gesteld om jullie (en henzelf) de kans
te geven Bart beter te leren kennen.

Maria: Bart, waar woon je of van waar ben je eigenlijk?
Bart: Ik ben geboren in Wilrijk, in de buurt van Antwerpen. Op mijn vierde hebben mijn ouders
hun hart gevolgd naar Oostduinkerke. Zij kwamen hier vaak op vakantie en raakten allebei
verliefd op de zee. Dus ik ben hier verder opgegroeid en dit is mijn thuis.

Maria: O, je bent dus een aangespoelde?
Bart: Inderdaad, zo heet dat dan.

Maria: En zou je nog terug willen naar Antwerpen?
6
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Bart: nee hoor, helemaal niet. Ik verkies de gezonde lucht!

Greta: Ben je enig kind, Bart?
Bart: Ik heb nog 2 zussen. Ze zijn 15, allebei, een tweeling dus.

Greta: O, fijn! Wat doe je graag als je hier buiten stapt? Heb je bijzondere hobby’s?
Bart: Fotografie boeit me heel erg. Ik kan dat combineren met mijn taak als bestuurslid van
X-Beach. Wij organiseren vooral fuiven en festivals. Op die gelegenheden zie je mij steevast
met mijn fototoestel rondlopen. Daarnaast ben ik leider bij een jeugdbeweging (scouts).

Anna: Reizen, is dat iets wat je aanspreekt?
Bart: Zeer zeker! Heel verre reizen heb ik nog niet gemaakt. Wel landen als Spanje, Turkije,
Finland en Frankrijk. Die konden mij zeker bekoren. Ik hou eigenlijk zowel van de zon als van
de sneeuw. Nog een hobby van mij is trouwens snowboarden. Binnenkort ben ik weg voor een
weekje naar de sneeuw. Dan kan ik me echt uitleven.

Gust: Heb je om te snowboarden een diploma nodig? Bart: Neen, dat hoeft niet.
Greta: Bart, ben je tevreden in Dunecluze?
Bart: Ja! Ik werk hier nog maar pas en toch
voel ik me hier al echt goed. Hanne kende ik
al, omdat we samen als jobstudent werkten;
We hielpen bij de verhuur van speciale
strandrolstoelen in Nieuwpoort. Voor de
rest is alles en iedereen hier nieuw voor mij.
Maar zoals ik al zei, het valt me reuze mee!

Gust: En zo tussen al die vrouwen,
gelukzak! Kan je je mannetje staan?
Bart: Ja hoor, ik doe mijn best. Gelukkig is
er ook Dennis, de andere mannelijke
zorgkundige op dienst.

Maria: Wat vind je persoonlijk het leukste aan je job?
Bart: zonder enige twijfel het sociale contact met de bewoners.

Maria: En zijn er ook minder positieve kantjes?
Bart: Vroeg opstaan, daar kan ik het wel eens moeilijk mee hebben.
Wie niet, Bart! We heten je heel erg welkom en hopen dat je je hier helemaal thuis gaat
voelen!
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Laurie Breux
Een nieuwe collega van over ‘de schreve’
Sedert ongeveer een maand is er op dienst
oker een nieuwe collega : Laurie Breux.
Haar naam klinkt op en top Frans en dat is
ze ook. Ze is geboren in Duinkerke en
getogen Franse. Woont momenteel in
Gravelines.
Maar aangezien we hier in de coté van de
grens wonen, wordt ‘de schreve’ vaak
overgestoken. Wij Belgen gaan vaak winkelen
naar Auchan en ook Laurie steekt de grens
over naar België, en heeft hier in België
haar hart verloren.
Laurie komt uit een gezin van 2 kinderen : twee meisjes. Ze studeerde uiteraard in Frankrijk:
deed er haar humaniora en volgde nadien een driejarige opleiding verpleegkunde. Alhoewel
haar beide ouders geen link hebben met de zorgsector, kozen de twee zussen resoluut voor
een job als verpleegkundige.
Laurie vind wel dat er een verschil is in de zorg tussen Frankrijk en België. In tegenstelling
tot België, waar er een ongelooflijk tekort is aan personeel in de verpleging, is dit in
Frankrijk toch anders. Het is er niet zo gemakkelijk om werk te vinden, zeker niet in het
noorden. De hospitalen zijn te klein en er zijn te weinig middelen om volk te aanvaarden. Ook
de werkomstandigheden zijn helemaal anders: een woonzorgcentrum zoals Dunecluze is qua
infrastructuur en middelen waarmee er gewerkt wordt niet vindbaar.
Vandaar dat Laurie heel vlug de keuze gemaakt heeft om in België te komen werken. Dat
heeft voor haar wat consequenties: ze moet zo vlug mogelijk de Nederlandse taal spreken. Ze
volgt daarbij, in combinatie met haar werk een intensieve taalcursus (4x per week gedurende
3 maanden). Maar ze is heel blij met haar keuze:

‘Werken in deze nieuwe atmosfeer is echt aangenaam. Bovendien vangen mijn collega’s mij heel
goed op en doen ze heel hard hun best om zo veel mogelijk te converseren met mij. Ik ken
al heel wat Nederlandse woorden. De combinatie studeren en werken zal niet echt gemakkelijk
zijn, maar ik sta er heel positief tegenover.’
Laurie durft zelf al hardop te dromen van ooit hier in de streek te komen wonen samen met
haar vriend Romain. De Belgische kust trekt haar enorm aan. En als afsluiter vertrouwde ze
ons dit nog toe: in mijn vrije tijd hou ik me bezig met sporten (voornamelijk zwemmen en
fietsen). Houdt ook van lezen en was reeds op vakantie in verschillende Europese landen.
Beste Laurie, we heten jou van harte welkom op onze dienst!
Germaine, Raymonde, Maria, Christiane, Denise, Yvonne… van dienst oker
8
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Wendy Crombez
Enkele bewoners van afdeling Rood beginnen zich
geroutineerde interviewers te voelen. Na Bart moest nu ook
Wendy eraan geloven. Een vriendelijke, goedlachse dame, die
wilden ze wel beter leren kennen. Dit waren hun vragen
aan haar:

Greta: Wat is je taak hier, Wendy? En hoe lang werk je hier
al?
Wendy: Ik ben sinds begin februari onderhoudsmedewerker
in Dunecluze.

Gust: Woon je in de buurt?
Wendy: Eigenlijk ben ik afkomstig van
Ondertussen woon ik al 5 jaar in Alveringem.

Cili: Werkt uw man ook hier?

Oostende.

Wendy: Neen. Hij is

bouwvakker van beroep.

Cili: Heb je kindjes, Wendy? Kleine? Wendy: Ja. Een dochtertje van 2 jaar oud: Chéyenne.
Cili: O, prachtig! Ik kijk ernaar uit om haar te zien. Je zal toch eens met haar op bezoek
komen?
Anna: Hoe bevalt het je in Dunecluze?
De favorietjes van Wendy:






Favoriete film: Titanic
Favoriete radiozender: Q-Music
Favoriete tv-programma: Familie
Favoriete boek: Eén van Nicci French
Favoriete bezigheid: Tijd doorbrengen met mijn
dochtertje

Wendy: Heel goed, echt! Alhoewel ik de
eerste dag erg zenuwachtig was. Maar
dat ging snel over door de goede opvang
die ik kreeg. Nu voel ik me hier al
behoorlijk thuis. Vooral het contact met
de bewoners ervaar ik als heel
aangenaam.

Elvira: Zijn er ook minpuntjes?

Wendy: Even denken. Een heel erge vuile
kamer is een tegenvaller. Vooral vieze geurtjes kunnen me storen. Maar ja, soms hoort dat
er nu eenmaal bij.

Cili: Je bent heel lief, Wendy, dus hartelijk welkom en nu hoop ik vooral snel je dochtertje
eens te zien!

Geboortes
Jesika Ocquet en Dirk Verhegge zijn op 2 februari 2012, de trotse
ouders geworden van Nina en Oona. Jawel, je leest het goed een
tweeling! Een dubbele proficiat!
Nina: 48 cm & 2,820 kg

Oona: 44 cm & 2,160 kg
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Bewoners
Nieuwe bewoners
In de maanden januari, februari en maart mochten we de volgende bewoners welkomen :
Declercq Walter

(K112)

Dupuis Arthurine

(K318)

Tonglet Simonne

(K216)

Gaytant Arlette

(K215)

Mus Doreen

(K320)

Callenaere Arnold

(K130)

Sofys Roger

(K230)

Warmoes Paula

(K128)

Engelbrecht Yvonne

(K113)

De Vuyst Leon

(K103)

Penninck Ivonne

(K330)

Van Ongeval Simonne

(K106)

Matthys Marcel

(K122)

Vlieghe Simonne

(K207)

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!

Welkom in Dunecluze
Overleden bewoners
In de maanden november en december moesten we afscheid nemen van volgende bewoners :
De Nolf Reinette 6/05/1929

 9/01/’12

Weyne Irma

5/08/1923

 22/02/’12

Baert Roger

25/10/1927  15/01/’12

Hacke Denise

13/01/1923  24/02/’12

Legein Eugenie

30/07/1916  25/01/’12

Delrez Renée

8/06/1921

Lider Pelagia

30/06/1919  30/01/’12

Van der Borght Petronilla 9/12/’17  3/03/’12

Houzé Arlette

9/04/1934  6/02/’12

Debusscher Jean Pierre 13/09/’52  13/03/’12

De Coster Denise 27/04/1927  14/02/’12

Poels Maria

 29/02/’12

30/04/1917  14/03/’12

Diris Lucienne

12/02/1917  21/02/’12

Hartman Antonetta 09/09/1928  20/03/’12

Calcoen Maria

30/08/1927  21/02/’12

Claessens José

06/09/1918  31/03/’12

Maerten Georges 20/08/1921  22/02/’12

Onze deelneming aan familie & vrienden
10
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Dunecluze goes international
Twee Deense studenten verpleegkunde op uitwisseling in Dunecluze.
Denemarken behoort met Finland, Zweden en Noorwegen tot de
Scandinavische landen. De hoofdstad is Kopenhagen. Het grootste
deel van het land is een schiereiland en hangt in het zuiden vast
aan Duitsland. Voor de rest zijn er nog grote en veel kleine
eilanden , zeker een twintigtal in het totaal. Ook Groenland was
vroeger een deel van Denemarken, maar is sinds kort autonoom.
Alhoewel, Denemarken verleent nog altijd hulp voor wat betreft
buitenlandse zaken, veiligheid….
Vanuit dit land, waren hier in Dunecluze 2 studenten verpleegkunde te gast. Ze hebben hier
in ons woonzorgcentrum vijf weken meegewerkt: één op de dienst Rood en één op de dienst
Oker.
Een vijftal bewoners van dienst Oker hebben onze Deense
studente, een voormiddag op de rooster gelegd en dit is wat ze
allemaal geleerd hebben; haar naam is Tanya Seeger.
Haar motivatie om aan een dergelijk uitwisselingsproject te
beginnen? Vooral de zin om een nieuwe cultuur te leren kennen
en ook om de werksituatie te leren kennen binnen die cultuur.
Tanya komt uit een stadje, op 50 km van de hoofstad
Kopenhagen. Ze is de jongste dochter uit een gezin van 3 kinderen. Tot 6 jaar zat ze in een
‘kindergarden’, waar ze vanaf 4,5 jaar al voorbereid werd tot de lagere school. Haar
hobby’s zijn paardrijden, haarverzorging, muurschilderen en traveling… Anders dan bij ons, is
dat alle kinderen samen school lopen van 6 tot 16 jaar en dat er pas vanaf dan een keuze
gemaakt wordt.
Nadien volgde ze ‘cast stylist’ ( een vorm van kapster)
gedurende vier jaar. Daarna vertrok ze voor twee jaar naar
Parijs, waar ze werkte als ‘au pair’. Terug in Denemarken leerde
ze haar huidige vriend kennen, werd ze zwanger, en werd mama
van een zoon. Na de zwangerschap besloot ze om medische
redenen haar leven in een andere baan te leiden en koos ze om
verpleegkunde te studeren: op naar een nieuwe en andere
toekomst!
En nu, net voor haar studie- eindstreep in zicht is, besloot ze, samen met een andere
leerlinge uit de klas deze buitenlandse trip naar Dunecluze te ondernemen. Het is wel zo
dat het grootste gedeelte van deze uitwisseling bekostigd wordt door de staat. Trouwens,
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als inwoner van Denemarken krijg je vanaf je 18de een ‘salary’ om
school te lopen (zo’n € 1000,00 per maand). Eenmaal 25, wordt je
studiesalaris nog een stuk hoger. Het is dus zo dat het
schoolsysteem in Denemarken gratis is, evenals de
gezondheidszorg.
Maar eenmaal aan ’t werk, moet je van je maandelijks inkomen
40% terug geven aan de staat.
In Denemarken kunnen de mensen heel ‘closed’ zijn, er zijn sterke
familiebanden. Aan de ene kant is dit enorm goed, aan de anderen kant is het niet altijd
gemakkelijk om in die ‘close’ groep terecht te komen. Wat betreft
de ouderenzorg is deze ongeveer hetzelfde als hier, dit in
tegenstelling tot de Mediterrane landen, waar de ouderen bijna
tot hun levenseinde in de familiale kring verblijven. De regering
investeert in Denemarken veel in eerste lijnszorg. Op een bepaald
moment kan een persoon moeten opgenomen worden. De
doktersbehandelingen zijn gratis, evenals de zorgen van de
verpleegkundigen. Wordt men opgenomen in een woonzorgcentrum, betaalt men er de huurprijs van de kamer, de
voeding en de medicijnen.
En om te eindigen zei Tanya nog dit: het verblijf in Dunecluze was een onvergetelijke
ervaring. Het personeel op de dienst was heel open, heel communicatief ondanks de
taalbarrière. Ze waren ook erg geïnteresseerd in mijn eigen cultuur. Ik ben zeker van plan
om nog eens naar België terug te komen. Onze bewoners hebben ademloos geluisterd.
De bewoners kwamen tot een gezamenlijke conclusie: Oost West thuis best…

12
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SNEGLE of kaneelslakken
Ingredienten :












M

Voor het deeg: 100 milliliter melk
250 gr bloem (en wat extra om het deeg erin te rollen)
1 zakje gist (van 7 gram)
Snuifje zout
1 eetlepel suiker
Snuif gemalen kardemon
1 ei
50 gr zachte boter
Een beetje boter om de bakplaat in te vetten
1 ei om de koek mee te bestrijken
Eventueel parelsuiker om de koekjes mee te bestrooien

aak de melk lauw in een pannetje op een laag vuur. Doe bloem, gist, zout, suiker,
kardemon, ei, boter en melk in een kom. Meng tot je een gladde bal hebt. Haal die
eruit en kneed hem nog goed na met je handen.

Maak een theedoek nat met lauw water. Wring hem uit, hang hem over de kom en zet die op
een tochtvrije en warme plaats, maar niet té warm. Na een half uur is het deeg gerezen.
Maak ondertussen de vulling : 100 gr zachte boter, 50 gr suiker, 2 eetlepels kaneel.
Meng alles door elkaar met de keukenmachine.
Verwarm de oven voor tot 225°C. Vet een bakblik in met boter. Als het deeg gerezen is,
strooi je eerst wat extra bloem op het aanrecht. Wrijf ook bloem op je deegrol. Leg de bal
deeg op de bloem, rol deze plat tot je een langwerpige lap hebt. Hoe dunner, hoe beter.
Bestrijk de lap met de vulling (met de bolle kant van een eetlepel), en dit tot aan de
randen. Rol de lap op tot een slang. Snijd er dan plakken van 2 cm
breed van. Leg elk plakje neer ((zoals ronde ‘suissen’).
Leg de ‘slakken’ op het bakblik met een beetje ruimte ertussen.
Bestrijk ze met eigeel.
Zet de ‘slakken’ in de oven en bak ze in 10 minuten bruin. Strooi
er, als ze gebakken zijn, nog wat parelsuiker over.
Smakelijk!
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Verjaardagen
Bewoners
Dienst Groen

Dienst Rood

Dienst Oker

17 april

De Vuyst Leon

1 april

Boucher Carmen

5 april

Vanden Broecke Bertrand

10 mei

Campion Liliane

2 april

Rommelaere Claudine

10 april

Provoost Maria

11 mei

Warmoes Paula

11 april

Weyn Georgette

14 april

Vandenbulcke Daniel

13 mei

Lamot Bertha

20 april

Gaytant Arlette

28 april

Brunet Willy

24 mei

Bafort Maria

23 april

Luyens Maria

29 april

Decoster Raymunda

26 mei

Vanderbeke Yolande

30 april

Pillaert Christiane

1 mei

Oreel Marie

29 mei

Matthys Marcel

9 mei

De Mets Josée

21 mei

Van de Vijver Maria

4 juni

De Letter Monique

13 mei

Callens Jeanne

21 juni

Mus Doreen

6 juni

Van Ongeval Simonne

24 mei

Pieters Auguste

16 juni

Janssens Jacob

28 juni

Mahieu Vital

20 juni

Nackaerts Andrée

30 juni

Tonglet Simonne

25 juni

Dehollander Irena

27 juni

Gonzales Augustine

Personeel

PROFICIAT!
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6 april

Pinceel Yoricka

20 mei

De Ceuninck Caroline

13 april

De Muynck Ann

26 mei

Callebout Gwendoline

22 april

Vanseveren Marisa

26 mei

Pattyn Ann

2 mei

Casselman Paul

28 mei

Vanhoutte Tania

3 mei

Huyghe Mia

5 juni

Melissa van Melkebeke

4 mei

Samyn Sabine

6 juni

Bart Oelbrandt

6 mei

Clou Els

8 juni

Decroos Dorine

7 mei

Vanoost Isabelle

16 juni

D'Haene Martine

8 mei

Dejaegere Febe

21 juni

Tyvaert Lieve

12 mei

Debeer Wendy

22 juni

Rommel Hilde

14 mei

Ocquet Jessika

23 juni

Mallefroy Veronique

16 mei

Vanlerberghe Virginie
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Vrijwilligers
Alle bewoners, familieleden en medewerkers van Dunecluze weten maar al te goed welke
meerwaarde onze groep vrijwilligers betekenen in de dagelijkse werking van ons huis.
In de maand maart hebben we een groep van een 10-tal nieuwe vrijwilligers kunnen warm
maken voor een nieuwe taak in huis: zij zullen bewoners individueel begeleiden en
ondersteunen. Deze groep volgde een korte opleiding van 2 halve dagen waarbij vooral over
communicatie veel nuttige info werd aangeboden.
En sedert een 3-tal weken zijn de eerste nieuwe vrijwilligers gestart. Wij willen vooral de
bewoners begeleiden die wat minder bezoek hebben of wat extra nood hebben aan wat
ondersteuning, of zelfs alleen maar een luisterend oor…
De eerste mensen zijn gestart en dit tot grote tevredenheid van bewoner, vrijwilliger,
medewerker en familie.
Dank aan deze nieuwe groep en veel succes bij jullie mooie inzet.
In deze editie geen individueel interview, maar in de volgende editie zal de hele groep
vrijwilligers even onder de aandacht komen ter gelegenheid van een bedankingsfeest die we
hen aanbieden voor hun vrijwillige inzet.
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Gebruikersraad
Zoals afgesproken worden de verslagen van de gebruikersraad op 15 december 2011 & 22 maart
2012 gepubliceerd in ons huiskrantje:

Gebruikersraad 15 december
Doel van de gebruikersraad
Algemene zaken i.v.m. onze werking komen hier aan bod. Het is een goede gelegenheid om informatie
mee te delen. Individuele problemen mogen steeds doorgegeven worden aan de
hoofdverpleegkundigen. Indien u vindt dat uw probleem geen gehoor krijgt, contacteer dan gerust
onze directie of onze ombudsdienst (zorgcoördinator mevrouw Vanlerberghe).

Wilsbeschikking
Dokter Van Boeckel gaf een voordracht omtrent de wilsbeschikking van de bewoners. Indien u meer
informatie wenst omtrent dit thema, contacteer gerust de hoofdverpleegkundige van uw dienst.

Facturatie
Sommigen stellen zich de vraag waarom de kinesitherapie op de factuur wordt vermeld.
In Dunecluze zijn er 65 RVT kamers (rust en verzorgingstehuis) en 25 aantal ROB kamers (rustoord
voor bejaarden). Voor wie in een RVT kamer opgenomen is, is de kinesitherapie inbegrepen in de
kostprijs. Voor wie in een ROB kamer verblijft is de kinesitherapie niet inbegrepen en wordt deze
op de factuur vermeld. Echter krijgt u bijna het volledige bedrag terug van de mutualiteit mits het
indienen van uw kine getuigschrift.

Kerstfeest
Om praktische redenen zijn wij gebonden om op 2 verschillende dagen ons kerstfeest te plannen.
Hierdoor kunnen wij slechts 1 familielid per bewoner uitnodigen. Wij zijn op zoek naar alternatieven
om in de toekomst zeker meer familieleden te kunnen verwelkomen tijdens ons kerstfeest.

Huisdieren op de diensten
De bewoners van dienst Rood hebben nog geen huisdier in tegenstelling tot de andere diensten.
Een enquête hieromtrent werd verdeeld en het winnende voorstel is een hond. Wij willen graag de
mening van de familie hieromtrent toetsen, helaas was er niemand aanwezig van dienst Rood tijdens
deze gebruikersvergadering. Wij zullen hun mening op een ander moment bevragen.

Gebruikersraad 22 maart
Erkenning
Zorgverzekering wordt terugbetaald met terugwerkende kracht. Waarom kregen wij ons
erkenningsnummer zo laat? Wij waren afhankelijk van administratie die wij niet in handen hadden.
De zorginspecteur kwam 3x ter plaatse, de brandweer kwam per indienststelling van elke verdieping
langs. Ook deze verslagen moesten uiteraard in orde zijn.
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De betaling van de residentiële zorgpremie zal dus gauw betaald zijn. Indien u binnen een maand
nog geen terugbetaling heeft ontvangen, aarzel dan niet om de sociale dienst te contacteren.

Indexaanpassing
Redenen van deze aanpassing zijn de gestegen personeelskost en de duurdere productprijzen.
Dunecluze maakt hier geen winst aan. Deze indexaanpassing werd goedgekeurd door economische
zaken.

Parking Dunecluze
Wij vragen aan de bezoekers om niet voor de ingang van Dunecluze te parkeren. Er zijn voldoende
plaatsen op de markt en binnenkort in de Gladiolenlaan. De ingang moet ten allen tijde vrij blijven
voor interventies van de MUG of ambulance.

Voeding
Rosalie onze logopediste volgt ook alle voeding gerelateerde zaken op. Op deze gebruikersraad
geeft zij hieromtrent een woordje uitleg. Kort samengevat:
 Algemeen: wij zijn afhankelijk van de keuken van het KEI (Koningin Elisabeth instituut).
 Ontbijt: verschillende keuzemogelijkheden. Nieuw: verjaardagsontbijt met vers fruitsap.
 Middagmaal: grote variatie, indien een bewoner iets niet lust, kan een vervanging voorzien

worden.
 Avondmaal: koude maaltijd (maandagavond een warme maaltijd).

Werkgroep voeding:
Doel om kennis en vaardigheden te verruimen o.l.v. Rosalie. Ook gewicht van bewoners wordt
opgevolgd. Voedingsmiddelen worden allemaal gelabeld. Er is contact met de diëtisten in Kei. Rosalie
als logopediste staat ook in voor het opvolgen van de bewoners met slikstoornissen, zij bepaalt de
voedingsconsistentie en helpt ook tijdens het nuttigen van de maaltijden.
Vragen:
 Uitgedroogde biefstuk: alle problemen op vlak van voeding worden dagelijks genoteerd en






doorgegeven. Er wordt zeker aan gewerkt om een oplossing hiervoor te vinden.
’s Avonds is het brood iets uitgedroogder (vooral het ontkorst brood)
De soep is zeer lekker. Deze kan ook ’s avonds gedronken worden, er wordt soep in de
koelkast bewaard.
Mevrouw Decoster mag geen saus eten.
Een bewoner vraagt meer macaroni of pasta.
Meneer Mahieu vraagt meer flessen water aan tafel (dienst Rood).

Varia
Meneer Van Hove merkt op dat het soms lang duurt dat er iemand komt wanneer hij opbelt. Hij is
wel tevreden in het algemeen over de verzorging en het eten.

Data volgende gebruikersraden 2012
Donderdag 21 juni 2012
om 14u30
Donderdag 20 september 2012 om 14u30
Donderdag 1 3 december 2012
om 14u30

Wij verwelkomen graag alle bewoners en
hun familie op deze vergaderingen.
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29 maart 2012
Een mooie donderdag! Dat betekent dat het wandeldag zal zijn!
En omdat ik zelfstandig kan rijden met een elektrische rolwagen, ben ik zeker dat ik
meekan met de wandeling! Kijk er ook echt naar uit omdat er vandaag een attractie bij is:
DE KOERS.
De driedaagse van De Panne is aan zijn derde dag toe. Eergisteren was er de rit van
Middelkerke naar Oudenaarde. Gisteren van Zottegem naar Koksijde en vandaag is er de
tijdrit van De Panne naar De Panne.
De koers passeert hier vlakbij: aan de
Duinenabdij. En daar zien we ze zelfs tweemaal
passeren: naar het rond punt toe, dan draaien
ze en keren ze terug. Een formidabele plaats op
een zonovergoten namiddag.
Toen we rond kwart na twee onze standplaats
uitkozen waren de renners zich nog volop aan
het opwarmen. Jonge gasten, voorovergebogen
op hun fiets, alle krachten bundelend. Speciale
helm en speciale fiets: kwestie van de voordelen
te putten uit de aerodynamica.
Vroeger was ik ook al koersliefhebber. Ik volgde de resultaten, maar zou er niet naar
Frankrijk voor gereden zijn om een etappe te bekijken.
Het was de tijd van Rik Van Steenbergen en Rik Van Looy en anderen. Tijd van de grote
coureurs. Rik Van Looy was een ‘machtsmens’, een
coureur met paardenkracht, een coureur die lange
afstanden aankon, een meester in de klassiekers. Rik
Van Steenbergen was dan een betere spurter.
Bij het bekijken van de tijdrit van deze driedaagse van
De Panne komen alle herinneringen weer naar boven
en wordt het geheugen opnieuw opgefrist.
Na deze zeer aangename verstrooiing hebben we onze
wandeling verder gezet – richting ‘De Gasterie’: een
oase van rust op een boogscheut van onze Dunecluze.
Het bier dat ze serveren (enkel patersbier: bruin, blond of rousse) is van de bovenste
plank.
En of dat deugd gedaan heeft.
Richard Herman || dienst oker
18

WZC Dunecluze | Ter Duinenlaan 35 | 8670 Koksijde || Editie 3 Ut de Cluze | april 2012

Denksport
Raadsel
V

T

U

I

N

M

E

S

E

O

L

B

S

R

A

A

J

R

O

O

V

W

O

S

L

E

G

O

V

K

R

O

K

U

S

S

E

N

IJ

H

K

E

A

N

O

E

T

L

N

E

T

C

E

S

N

I

R

U

P

S

A

M

R

N

E

V

R

O

L

IJ

K

H

E

I

D

E

V

T

E

N

A

V

O

L

D

O

P

E

J

P

A

T

S

T

I

U

B

L

IJ

E

M

A

N

L

I

E

Z

A

B

L

A

D

D

E

N

IJ

H

C

S

E

N

N

O

Z

L

E

L

I

A

Z

O

N

A

T

U

I

N

S

E

T

O

E

L

W

A

N

F

E

E

R

G

E

U

R

R

R

U

E

L

K

O

D

U

A

M

S

I

D

N

S

S

S

T

R

O

O

K

I

O

O

H

E

C

T

M

I

A

M

H

N

E

I

E

O

R

G

L

A

C

H

C

I

H

E

E

R

G

A

U

E

N

D

V

I

O

O

L

T

J

E

S

W

T

R

T

I

O

E

H

R

I

E

G

N

E

R

U

E

L

K

S

R

A

A

J

R

O

O

V

S

T

D

L

U

V

L

I

N

D

E

R

S

S

P

E

L

E

N

S

A

A

N

K

L

E

G

E

A

G

R

A

S

N

E

S

T

J

E

S

N

K

A

E

N

O

R

R

D

P

L

A

N

T

E

N

T

B

E

N

E

S

A

P

C

E

B

V

O

O

R

J

A

A

R

S

F

R

U

I

T

K

IJ

N

R

N

S

M

G

E

M

R

L

N

E

P

L

U

T

K

E

L

E

N

T

E

I

T

E

U

N

O

E

W

O

L

K

U

S

N

O

E

I

E

N

I

T

U

E

O

M

O

E

L

A

A

R

T

S

E

N

N

O

Z

W

E

E

T

T

I

L

V

G

N

E

J

S

A

R

R

E

T

G

E

N

I

E

T

E

N

F

B

L

O

E

I

E

N

E

R

E

I

D

S

R

A

A

J

R

O

O

V

BLAD

GROEIEN

LENTE

PLANTEN

TUINSET

VOORJAARSDIEREN

BLIJ

GROEN

LUCHT

PRET

TULPEN

VOORJAARSFRUIT

ZONNESCHIJN
ZONNESTRAAL

BLOEIEN

HOOIKOORTS

MODE

ROOS

UITSTAPJE

VOORJAARSKLEUREN

ZWEET

BLOEMBOLLEN

IJS

MOL

RUPS

VAKANTIE

VOORJAARSSCHOONMAAK

BUITEN

INSECTEN

MUG

SEIZOEN

VERLIEFDHEID

FIETSEN

IRIS

NATUUR

SNOEIEN

VIOOLTJES

VREUGDE
VROLIJKHEID

GEEL

KLEUR

NESTJES

SPELEN

VLINDERS

WANDELEN

GENIETEN

KROKUSSEN

PAARS

TERRASJE

VOGELS

WATER

GEUR

LACH

PAASHAAS

TUIN

VOORJAAR

WIEDEN

GRAS

LAMMETJES

PASEN

TUINCENTRUM

VOORJAARSBLOESEM

WOLK

Als alle woorden werden gevonden, komt de oplossing* tevoorschijn!
Oplossing: Het leven van de zonnige kant bekijken
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Mysterieuze foto
Winnaar van vorige mysterieuze fotovraag: mevrouw Augustine Gonzales. Proficiat Tina!

Nieuwe mysterieuze foto
Rarara... hiernaast zie je een detailfoto van een voorwerp dat
ergens in Dunecluze staat.
Wie zoekt die vindt….de persoon die kan raden wat hier afgebeeld
staat maakt kans op een prijs.
Onder de goede inzendingen wordt een prijs verloot en deze
maand is dat een bon voor 2 gratis taartjes in de cafetaria naar
keuze!
Weet je wat hier afgebeeld staat, vul dan het strookje in op de laatste pagina en geef die
af aan het onthaal bij Jana en Mieke (maandag-vrijdag 8u-17u) of gooi het in de interne
brievenbus (voor het onthaal) vóór 30 juni 2012.
20
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Koksijde leeft
Koksijde in de ban van Getijdingen02 en Beaufort04.
Koksijde is nog steeds een geliefde verblijfplaats bij kunstenaars. De zee, de duinen, het
strand en het heldere licht zijn erg geliefd bij de talrijke kunstenaars die in onze gemeente
woonden. Zo zijn er enkelen van hen zeer bekend: Paul Delvaux, Georges Grard, Taf Wallet,
Louis Artan en hedendaagse kunstenaars zoals Walter Vilain, Jan
Dieusaert en Fernand Vanderplancke.
Met Beaufort04 is de Triënnale voor hedendaagse Kunst aan Zee in
2012 aan haar vierde editie toe. Deze is uitgegroeid tot een succesvol
en niet te missen cultureel evenement. Beaufort04 brengt te Koksijde
een vijftal kunstwerken verspreid over de gemeente Koksijde en
Oostduinkerke.
Meer dan het bekijken waard zijn de kunstwerken van internationale en befaamde
kunstenaars zoals Zilvinas Kempinas, geboren in Litouwen en wonend te New York, boven op
de duin Hoge Blekker.
Monumentale figuren van Jaume Plensa, beeldhouwer geboren in
Barcelona, kun je bewonderen in de archeologische site van het
Abdijmuseum. In het visserijmuseum en aan het strand van St.André te Oostduinkerke is een faun met gouden hoorn te zien
van Melita Couta uit Cyprus.
Getijdingen02 is een evenement met kunstwerken die vastgemaakt
zijn aan de meetpalen op het strand. De kunstwerken zijn enkel zichtbaar bij laag tij. En
voor de kunstfanaten die er nooit genoeg van krijgen is de tentoonstelling in de Abdijhoeve
Ten Bogaerde van Claire Fontaine (benedenzaal 31 maart – 30 september) en Brody
Neuenschwander (bovenzaal 17 juni – 2 september) zeker aan te bevelen.
Ten slotte nog vermelden dat alle werken gratis te bezichtigen zijn.
Zeg het met paasbloemen !
De bloemenjaarmarkt op paaszaterdag 7 april is méér
dan een bezoekje waard. In de Zeelaan vanaf de
rotonde stellen tientallen exposanten hun planten,
bloemen en sierheesters tentoon. Bij mooi weer is het
een kleurrijk spektakel dat een streling is voor onze
ogen.

bron : infoblad Tij-dingen april 2012
WZC Dunecluze | Ter Duinenlaan 35 | 8670 Koksijde || Editie 3 Ut de Cluze | april 2012

21

Ontroermoment

‘Zoals de zee zichzelf weerlegt, nee, juist legt,
golf over golf, cliché over cliché,
als kaarten bij een patience-spel,
en zich weer opraapt en zich opnieuw legt;’

En zo gaat het nog even verder, dit mooie gedicht van Herman De Coninck. Ik vond het de
moeite waard om dit te brengen tijdens onze wekelijkse verhaal- en poëzieronde. Wij maken
het dan gezellig, zonderen ons af zodat we lekker rustig zitten. Ik zorg voor een stapeltje
boeken, zorgvuldig uitgekozen, dat steeds groter lijkt te worden.
Om te starten ben ik begonnen met gedichten van Toon Hermans. Heel toegankelijk, wat wel
belangrijk is voor wie niet vertrouwd is met poëzie. Ondertussen hebben we ons al aan heel
wat meer gewaagd.
Op zo’n mooie ochtend was het, naar aanleiding van het gedicht over de zee, dat Antoinette
me plots, heel oprecht zei: ‘ik heb nooit veel gehad met poëzie. Maar nu, hier, zoals jij het
brengt, kan ik het enorm waarderen.
Dat raakt me, dat je mensen kan laten genieten van ‘woorden’. Dat ze zich hiervoor willen
en kunnen openstellen.
Een ander voorval, enkele weken later. Kort na het overlijden van de Poolse dichteres
Wislawa Szymborska. Ik had het nieuws vernomen en mij wat verdiept in haar werk. Wanneer
Denise me vertelde dat zij de bundel met het verzamelde werk van Szymborska van haar
zoon cadeau had gekregen, deed dit me dan ook verrassend opkijken. Toeval, maar toch.

Els Janssoone
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Agenda
APRIL

17 april: Film in studio Koksijde :

MEI

8 mei: Schoolvoorstelling in het CC Casino / Koksijde
(namiddag / voor 6 bewoners) Door theaterkollectief D en A.
10 mei: Activiteitennamiddag voor de bewoners op de drie diensten samen met
32 leerlingen uit de 6de klas van ‘de wingerd’ uit Poederlee die in het
reigersnest op zeeklas zijn.
11 mei: Schoolvoorstelling in het CC Casino / Koksijde
(namiddag / voor 6 bewoners) ‘de nietjesfabriek’: fantasievol kindertheater.
24 mei: Koffietafel voor de familieleden van onze overleden bewoners.
29 mei: Optreden dansgroep ‘eb en vloed’ n.a.v. moeder- en vaderdag.

Oproep
Voor onze crea-activiteiten is het ergo-team nog op zoek naar kleurrijke
knopen, stopgaren, haken, naaigerei, naalden, breinaalden,wol,….
Kleine geschenkjes voor de lotto, kunnen we ook zeker gebruiken.
Naaigerei, breimateriaal en/ of geschenkjes
mogen binnengebracht worden aan het
onthaal. Het ergo-team zal u dankbaar zijn!

Antwoordstrookje
(fotovraag op pagina 20)

Naam bewoner : ----------------------------------------- .
Kamernummer : ------------------------------------------ .
Antwoord op de vraag (zie foto p. 20) : Het voorwerp op
de foto is… ------------------------------------------- .
Bezorg deze strook vóór 30 juni 2012 aan het onthaal
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