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Voorwoord 

Wees tevreden met minder, dan krijg je meer 

Wat onmogelijk lijkt, is vaak gewoon moeilijk 

Vergeten en lachen is zoveel beter dan herinneren en treurig zijn 

Stel je voor dat iedereen die op je pad komt, werd gestuurd om jou iets te leren 

… 

Gaan we de poëtische kant op met Ut de Cluze? Nee hoor, dat is zeker niet mijn bedoeling. 

Ik las gewoon de spreuken op de tijdloze dagkalender van de Bond zonder naam, die bij ons 

aan het onthaal staat.  

Hierboven noteerde ik de ‘spreuken’ van de laatste dagen van de maand juni… Ja inderdaad, 

juni. We zijn alweer halfweg 2013. De tijd vliegt echt voorbij. Een nieuwe versie van Ut de 

Cluze, ondertussen al de 8ste editie, is gedrukt en staat weer vol met allerlei activiteiten 

en weetjes van Dunecluze. 

Het gaat over het bezoek aan de Koning in juni, het vrijwilligersfeest in mei, de inhuldiging 

van het kunstwerk in juli en nog zoveel meer… 

 

Veel leesplezier en tot de volgende Ut de Cluze, 

Griet Ballieu 

Onthaal, administratie en animatie 

  Bal van de Burgemeester 

Zaterdag 28 september 2013 

Walking dinner en dansavond. 

Opbrengst ten voordele van 

de vriendenkring van KEI & 

Dunecluze. 
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Royalty in Oostduinkerke 

Het vissen op garnalen met boerenpaarden, alleen 

mogelijk bij laagwater, is een traditie van zo'n 

vijfhonderd jaar in Oostduinkerke. Het koningspaar 

kwam het werk van de paardenvissers met eigen ogen 

bekijken. Ze kregen er uitleg over hoe de vissers te 

werk gaan, en zagen de paarden ook het water 

intrekken.  

Als je de foto op de voorpagina van Ut de Cluze ziet, 

dan merk je dat we met enkele bewoners van Dunecluze op de eerste rij zaten toen de 

koning en koningin de garnaalvissers 

kwamen bezoeken op donderdag 13 juni.  

We gingen met zes bewoners en 

evenveel begeleiders met het busje 

richting Koksijde, waar men vlak voor 

het Albert-hotel plaats had 

vrijgehouden voor onze bewoners. De 

koning en koningin verkleedden zich in 

dat hotel, waardoor we ze tweemaal 

van heel dichtbij konden zien. ‘Wat een vriendelijke mensen!’ zei één van de bewoners. Allen 

kregen ze een hand, zowel van koning Albert als van koningin Paola. Jeanne zei: ‘ Nooit 

gedacht dat ik de koning een hand zou kunnen geven!’.  

 

Het was een dag om nooit meer te  

vergeten, een unieke ervaring! 
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Annuntiata op bezoek in Dunecluze 

De leerlingen van het Annuntiata schreven, speciaal voor Ut De Cluze, hun ervaringen neer. 

De ene groep deed een bingospel en een andere groep deed een bewegingsactiviteit. 

“Op maandag 13 mei 2013 waren alle leerlingen paraat en hadden ze allen hun fiets bij. 

Desondanks vertrokken we met de bus door het minder goede weer. De klas was 

enthousiast en het onthaal in de Dunecluze was warm en hartelijk. Onze klas werd in 2 

groepen verdeeld. Elke groep mocht een activiteit bijwonen en elke leerling observeerde een 

bewoner. Op voorhand informeerden ze zich over de mogelijkheden en de beperkingen van de 

bewoners. Tijdens de activiteit waren we vooral verrast door de mogelijkheden van de 

mensen en waren we onder de indruk van de band tussen hen en de ergotherapeuten. 

Voor ons was deze voormiddag een meerwaarde omdat we in de les de warmte van de 

bewoners niet voelen en we het enthousiasme van de ergotherapeuten moeten missen. Deze 

2 elementen zijn enorm motiverend voor de leerlingen. 

Bingo 

Geen enkele zorgvrager klaagde, iedereen was er graag bij. Op ieders gezicht was er een 

lach merkbaar. Er waren ook grappige momenten. De zorgvrager die ik begeleidde viel soms 

in slaap en toch slaagden we er in om twee keer te winnen. We werden beloond met een 

reep chocolade. Zeer leuke ervaring! (Sarah) 

Het was een leuke activiteit. De zorgvragers vonden het ook leuk. Ze genoten ervan en 

waren blij met de beloning die ze kregen! (Mégane) 

Het was leerrijk en aangenaam om een activiteit uit te voeren met de oudere zorgvragers. 

Het was een kleine groep en er was een positieve sfeer. Het raakte me dat een zwaar 

dementerende bejaarde eigenlijk nog maar weinig besefte. (Yasmine) 

Het was leuk om met dementerende bewoners Bingo te spelen. De zorgvrager die ik 

begeleidde vond het leuk en spannend. Er kon ook af en toe een grapje vanaf. Zeuren voor 

’t plezier maakte deel uit van het spel. De zorgvrager vond het ook leuk om een gesprek 

met mij aan te gaan en om samen te lachen. (Tessa) 
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Bewegingsactiviteit 

Het was een leuke ervaring om met de zorgvragers een bewegingsactiviteit te doen. Ik was 

verbaasd dat alle zorgvragers zo goed mee deden en nog veel oefeningen konden. Ik raad 

andere klassen aan om dit ook te doen. Ik vond het goed dat er zoveel afwisseling was in 

de activiteit. (Gemma) 

De sfeer in de groep was zeer goed, er waren veel humoristische momenten en er waren 

toffe verhalen. De mevrouw die ik begeleidde was 102 jaar en we waren allemaal positief 

verrast over wat ze allemaal nog kon. Zo mocht ze bijvoorbeeld zelf een oefening 

verzinnen: ze strekte haar been en bewoog de stok boven en onder haar been. 

(Kimberley R.) 

Het personeel was zeer vriendelijk. Ik had direct een welkom gevoel toen we er toekwamen. 

Tijdens de activiteit was ik onder de indruk van het enthousiasme van de medewerkers. De 

zorgvragers deden heel goed mee. Ze konden fysiek nog veel aan. (Kimberley D.) 

Het was een heel erg leerrijke ervaring. De bejaarden genoten van elke activiteit die ze 

deden en wilden dan ook bewijzen aan ons dat ze nog steeds fit zijn en al ging het niet 

steeds vlot, niemand bleef stil zitten.” (Nils) 

Rebecca Rommelaere, leerkracht Annuntiata- instituut Veurne 

 

 

 

Wist je dat… 

 Men op dienst Rood nu een authentieke Singer naaimachine heeft. Vrijwilligers Leentje 

en Leo hadden deze niet meer nodig en schonken deze aan Dunecluze. Dankjewel! 

 Alle vrijwilligers samen, dit jaar reeds 3556 uren vrijwilligerswerk uitvoerden… 

 We het voorbije schooljaar maar liefst 79 stagiaires hadden in Dunecluze. 

 Anita, de vrijwilligster uit Argentinië, op vrijdag 26 juli voor de laatste keer naar 

Dunecluze komt. Daarna gaat ze nog wat rondreizen in Europa en keert ze terug naar 

Argentinië. 

 Wisten jullie ook dat Jort Vandekerckhove, vrijwilliger in Dunecluze, ervan droomde 

eens te mogen acteren in een echt theater? En dat deed hij ook! Zijn acteertalent 

was onlangs te bewonderen in de spiegeltent op het Dorpsplein te Wulpen. Zijn 

voorstelling was in combinatie met de groep ‘LunAcoustic’ –een muzikaal koppel uit 

Alveringem. 
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Guppy’s 

In het vorige krantje vertelden we u al over de 6 

nieuwe bewoners in kamer 200, de visjes van dienst 

Rood. Na de 1ste poetsbeurt was er helaas een barst in 

de bokaal. We probeerden met meer water de visjes 

onder water te houden, maar het water drupte er even 

snel weer uit. Met als gevolg dat de visjes in een blauw 

‘teiltje/ bassin’ gestopt werden.  

Op internet keken we voor een nieuwe en grotere viskom 

met een filter en licht, een mooier model dus. Maar we 

hebben helaas 3 weken moeten wachten voor deze geleverd 

werd. Op een zaterdag werd hij dan toch uiteindelijk geleverd 

en belden we Bart, die hier intussen niet meer werkt, op om 

hem te komen installeren. Zondag kwam hij langs en 

installeerde hij het aquarium, onder het wakende oog van 

Roger. Op korte tijd was het aquarium gemonteerd en 

gebruiksklaar.  

En het werd nog beter, op maandag bracht Fabienne extra 

steentjes, plantjes en maar liefst 6 nieuwe jaja-visjes.  

Ondertussen zijn de guppy’s hun nieuwe stekje al goed 

gewoon. Ze vinden het er superleuk en zorgen voor veel 

nieuwe guppietjes. 

Op de kamer van Roger zijn er nu ook al 6 guppy’s, 

die hij van Bart heeft gekregen. Die 6 slaagden er al 

in zich te vermenigvuldigen en zo heeft Roger al 12 

(het kunnen er ondertussen al meer zijn) visjes op zijn 

kamer. 

Breng onze visjes zeker eens een bezoekje en een 

snoepje op kamer 200!  

Tot dan!   

Joyce en Roger 

 

  

Kamer 200 

Roger &  
z’n vissen 
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Pietje en Prutje 

De dierenpopulatie van Dunecluze gaat in stijgende lijn. Ik maak even een overzichtje: 

 Kamiel, het konijntje op dienst Groen. 

 Yuna, de hond, die wekelijks op bezoek komt met 

ergotherapeute Els, 2 kanaries en een vink op dienst 

Rood. 

 Jacko, de papegaai en een parkiet op dienst Oker. 

Onlangs kwamen de guppy’s (kleine visjes) er nog bij op dienst 

Rood, maar de recentste dieren van Dunecluze zijn de 

schildpadden op dienst Oker.  

Sedert maart wonen er 2 schildpadjes, Pietje en Prutje 

genaamd. Deze kleine diertjes kwamen zo’n 10 jaar geleden 

mee met een onderwijzeres uit Marokko. Daarna werden ze 

opgevangen door Albertine, bewoonster van dienst Oker. 

Toen zij in maart naar Dunecluze verhuisde, miste ze haar 

diertjes enorm, waarna beslist werd om de schildpadjes 

mee te verhuizen naar Dunecluze. 

“Toen ik nog thuis woonde, liepen de schildpadjes gewoon 

los bij mij in huis en ’s avonds kropen ze onder de 

radiatoren voor de warmte” vertelt Albertine. “Ik had de 

meeste leute van de wereld als ik ze zag rondlopen in huis. Ik zette wel een doos voor de 

deuren, anders volgden de beestjes me tot in mijn slaapkamer.” De zorg voor een schildpad 

valt erg goed mee, zegt Albertine. “Met wat sla en een beetje water zijn ze al tevreden”  

Momenteel zitten Pietje en Prutje in een grote groene bak op dienst Oker, op speciale 

korrels. Het is vooral Tania van dienst Oker die zorgt voor het onderhoud, maar Albertine 

bezoekt haar schildpadjes meerdere malen per dag. 

     

Pietje Prutje 

Tania 

Het schildpaddenhuis  

Albertine 
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Inhuldiging kunstwerk 

Het werk, mirroring rotations, werd geconcipieerd en 

gerealiseerd door Elise Eeraerts en Roberto Aparicio 

Ronda. Het werk bestaat uit de toevoeging van spiegelende 

elementen aan beide zijden van de reeds bestaande 

passerelle. De spiegelende vlakken zijn aan de binnenkant 

kleurloos en aan de buitenkant groen gekleurd. Ze 

ontplooien een geleidelijke draaibeweging van 180 graden, 

telkens van pilaar tot pilaar. Naar het midden van de 

passerelle toe worden de elementen smaller; naar de 

uiteinden toe worden ze breder. Het werk is gebaseerd op 

de proporties van de vooraf bestaande architectuur. 

Tevens bevat de geometrie van de vlakken onderling 

meerdere symmetriëen. Hierdoor komt een harmonische vorm 

tot stand. 

 

Mirroring rotations biedt een ervaring; het wordt telkens anders 

gepercipieerd afhankelijk van het standpunt van de waarnemer, 

de specifieke lichtsituatie en het geheel van mensen en objecten 

rondom. Dit resulteert in een visueel spektakel waarbij een 

gefragmenteerde reflectie van de realiteit in het werk 

samengesteld wordt. Bovendien creëert het gereflecteerde 

zonlicht verschillende lichtpatronen op de vloer aan de 

binnenkant en de buitenkant van de passage. Het werk is 

veranderlijk en het speelt in op de omgeving waardoor een 

zekere openheid ontstaat. De grenzen tussen binnen en buiten 

vervagen. 

 

De groene kleur is een imitatie van het groen van de 

beplanting rondom. Dit om deze te benadrukken maar 

tegelijkertijd ook om een contrast tussen het natuurlijke 

en artificiële te bewerkstelligen. Vanwege de imitatie van 

het groene kwam ook de keuze voort om het dak te 

bekleden met kunstgras. 

 

   

Elise Eeraerts 
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Op zaterdag 6 juli werd het kunstwerk officieel 

ingehuldigd. De voorzitter van de Raad van Bestuur van 

Dunecluze, meneer Terryn verwelkomde de genodigden 

met een voorwoordje. Daarna gaf Elise een kort woordje 

uitleg over het ontwerp en de realisatie.  

 

 

Alle genodigden samen liepen door het kunstwerk om het 

effect van de spiegelende elementen te ervaren. 

Daarna nodigde directeur Nagels de aanwezigen nog uit 

om een glaasje te klinken op dit mooie werk.  

 

 

 

 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=kunst loesje&source=images&cd=&cad=rja&docid=OkeJsk640dktlM&tbnid=CrkXqDyYaoJKCM:&ved=0CAUQjRw&url=http://plazilla.com/inspirerende-loesje-teksten-ik-ben-fan&ei=f3b2Uc29G4HEPJmcgBA&bvm=bv.49784469,d.ZWU&psig=AFQjCNGVXNt1dcrWYpmfB8DjXmScWDC9Jg&ust=1375193039366274
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Gebruikersraad 24 juni 2013 

Brandveiligheid en evacuatieprocedures in Dunecluze  

Ieder woonzorgcentrum moet volgens het besluit van de 

Vlaamse Regering van 9 december 2012 gekeurd worden op 

vlak van brandveiligheid door de lokale brandweer. Ook 

Dunecluze is in het bezit van een A-attest. Dit attest is de 

formele bevestiging van de burgemeester dat het 

woonzorgcentrum voldoet aan de Vlaamse regelgeving tot 

vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen 

waaraan ouderenvoorzieningen moeten voldoen. 

In Dunecluze werd gebruik gemaakt van materialen die brandveilig zijn en meerdere uren 

kunnen weerstaan aan brand. Zo zijn de vloerbekleding, de gordijnen en de deuren 

brandvertragend. Alle deuren en het glas zijn één uur brandbestendig. Boven de 

frituurketels is er een schuimapparaat die in werking kan treden bij oververhitting. Er zijn in 

de gangen 45 blusapparaten aanwezig en er zijn op elke verdieping brandslangen om met 

water te blussen. Al deze blusmiddelen zijn aangeduid met pictogrammen die ons gemakkelijk 

toelaten deze te lokaliseren.  

Bij brand is het van groot belang de brand te isoleren door steeds de deur te sluiten. 

Rookdetectors of brandhandmelders zullen de brandcentrale in werking doen treden. Een 

interventieploeg met personeelsleden van Dunecluze die dichtbij wonen, wordt telefonisch 

gewaarschuwd om zich onmiddellijk naar Dunecluze te begeven. Evacuatie van de bewoners 

gebeurt steeds horizontaal op de verdieping.  

Zo wordt eerst geëvacueerd naar het midden van het gebouw en pas in een tweede fase 

naar de andere vleugel van dezelfde verdieping. In een derde fase kan de brandweer de 

bewoners verticaal evacueren via de liften of de brandtrappen naar buiten. Bij brand worden 

de liften automatisch naar de benedenverdieping gestuurd en buiten werking gesteld en 

enkel de brandweer kan over het gebruik van de liften beslissen. Het 

luchtbehandelingssysteem wordt bij brand uitgeschakeld om te vermijden dat de rook zich in 

het hele gebouw zou verspreiden.  

Alle technieken die in Dunecluze aanwezig zijn zoals verwarming, warmwaterproductie en 

gastoevoer zijn sterk beveiligd en kunnen geen aanleiding geven tot brand. Zo zullen de 

deuren aan de liften en tussen de middenvleugel en de zijvleugels dichtvallen. Beneden aan 

de ingang zullen de deuren dicht zijn, maar kunnen manueel geopend worden. Zowel overdag 

als ‘s nachts wordt bij brand automatisch de noodverlichting ingeschakeld.  

We kunnen met een gerust gemoed besluiten dat Dunecluze uitermate brandveilig gebouwd 

werd en dat alle risico’s op brand tot een minimum herleid zijn. Binnen het halfuur is een 



12 WZC Dunecluze | Ter Duinenlaan 35 | 8670 Koksijde || Editie 8 Ut de Cluze | juli 2013 

 

interventieploeg aanwezig om te helpen bij eventuele evacuatie van de bewoners. Het is 

geruststellend te vernemen dat de brandweer van Koksijde dag en nacht een ploeg met vier 

mensen heeft die onmiddellijk kan uitrukken.  

De volgende gebruikersraad is gepland op woensdag 18 december 2013 om 14.30u.  
 

           

Adviescommissie voeding 10 juni 2013 

Opmerkingen ontbijt, middagmaal & avondmaal 

 Opmerking dienst Oker bediening middagmaal: de groep mensen die achter het 

verpleeglokaal zit, moet te lang wachten op het middagmaal. Eerst worden de 

hulpbehoevende bewoners bediend omwille van personeelsbezetting (wat zeker 

gerespecteerd wordt door familie en bewoners), maar daardoor koelt het eten voor 

de 2e groep te sterk af. Er kwam een voorstel om de borden te verwarmen.  

 Opmerking dienst Oker tafels achter verpleeglokaal: graag steeds op de juiste plaats 

terugzetten indien er een activiteit heeft plaatsgevonden. 

 Temperatuur soep bij avondmaal: soms te koud, soms te warm. Gevaarlijk om zich er 

aan te verbranden. Oplossing: uithangen bij microgolfoven hoe lang men een tas of 

een pot soep moet opwarmen. 

 Er werd gevraagd om meer fruit aan te bieden aan de bewoners. 

 Men ondervindt een verschil qua aanbod tussen de bewoners die in de zaal bediend 

worden en de bewoners die op kamer eten. Ook sterk afhankelijk van het personeel.  

 Er werd meegegeven dat het goed is om de vrijwilligers voldoende te informeren en 

hun taken duidelijk uit te leggen.  

 Wat de stagiairs betreft zou de familie graag hebben dat ze even worden 

voorgesteld aan de bewoners, zodat ook zij weten wat er van hen verwacht kan 

worden. 

De volgende samenkomst is gepland op maandag 14 oktober 2013.  

http://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=oIzV9pYGokJAPM&tbnid=RuWrnMcUgRuqdM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.chethstudios.net/2008/08/zoom-in-food.html&ei=DXz2UdOKFoHBOO3ygGA&psig=AFQjCNFrF2c2blKESrV9nqNjKhz-3Pqxkw&ust=1375194442521491
http://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=oIzV9pYGokJAPM&tbnid=RuWrnMcUgRuqdM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.loudmeyell.com/50-cool-and-creative-food-art.html&ei=Fnz2Ud_aOsWlO7XHgaAK&psig=AFQjCNFrF2c2blKESrV9nqNjKhz-3Pqxkw&ust=1375194442521491
http://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=oIzV9pYGokJAPM&tbnid=RuWrnMcUgRuqdM:&ved=&url=http://www.ebaumsworld.com/pictures/view/898002/&ei=ynv2UZ2nG4XVPL6YgdgK&psig=AFQjCNFrF2c2blKESrV9nqNjKhz-3Pqxkw&ust=1375194442521491


WZC Dunecluze | Ter Duinenlaan 35 | 8670 Koksijde || Editie 8 Ut de Cluze | juli 2013 13 

 

Bewoners 

Nieuwe bewoners 

In de maanden april, mei en juni mochten we de volgende bewoners verwelkomen: 

 

Mevrouw Ravelinghien Rosette  (K 108) De heer Vastiau Renaat    (K 130) 

Mevrouw Bessemans Marcelle   (K 117) Mevrouw Supeley Georgette  (K 131) 

De heer Janssens Lodewijk  (K 123) De heer Plaetevoet André  (K 132) 

Mevrouw De Pauw Alina   (K 125) Mevrouw Geers Luciana   (K 129) 

De heer Vandermolen Denis  (K 126) Mevrouw Menu Cecilia   (K 129) 

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, mei en juni moesten we afscheid nemen van volgende bewoners:  

Mevrouw Bogaert Thérèse 

°1930 13/04/2013 

De heer Bosman Joseph 

°1939 26/04/2013 

De heer Degraeuwe Jules 

°1925 17/04/2013 

Mevrouw Bucquoy Laura 

°1918 26/04/2013 

Mevrouw Nackaerts Andrée 

°1927 08/05/2013 

Mevrouw Campion Liliane 

°1921 11/06/2013 

Mevrouw DeJonghe Marie-José 

°1937 09/06/2013 

Mevrouw Dewildeman Louisa 

°1910 14/06/2013 

Mevrouw Demeyere Lucia 

°1926 13/06/2013 

Mevrouw Luca Rachel 

°1926 25/05/2013 

Mevrouw Pillaert Christiane 

°1934 17/06/2013 

De heer Sename René  

°1933 26/05/2013 

De heer Van Wijk Pieter 

°1920 03/04/2013 

 

 

 
Onze deelneming aan familie & vrienden 

 

Afscheid nemen 

is met zachte vingers 

wat voorbij is 

dichtdoen 

en verpakken 

in de goede gedachten 

ter herinnering 
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Verjaardagen 

Bewoners 

 JULI  AUGUSTUS  SEPTEMBER 

1 Charlot Freddy 2 Lareu Odette 7 Engelbrecht Yvonne 

eE 
7 Cecile Blanckaert 10 Clement Charles 8 Hennebert Marguerite 
11 Demuynck Germain 19 Mergaert Gaby 20 Seynaeve Anna 
11 Leyre Elisa     
15 Desaever Marcel     
16 Ackou Maria     
19 Dehaes Christiane     
19 Vanhoutte Maria     
20 Job Thérèse     
21 Deseure Gudrun     
24 Menu Cecilia     
26 Penninck Ivonne     
26 Vandewalle Germaine     
29 Barbier Paula     

 

Personeel 

 JULI  AUGUSTUS  SEPTEMBER 
1 

6 

14 

151 

6 

14 

15 

Zöldi Sandra 

 

8 De Wilde Sarah 

 

11 Germonpré Marie-Jeanne 

 
6 Simoens Nicole 

 

8 Meertens Leen 

 

18 Vanelverdinghe Greta 

 
14 Storme Dennis 

 

9 Vanbleu Joyce 

 

20 Vandenberghe Francine 

 
15 Vermandere Joke 

 

17 Compernol Mieke 

 

  
16 Janssoone Els 

 

26 Vermandere Kim 

 

  
16 Breux Laurie 

 

30 Bockstael Tania 

 

  
22 Dousselaere Rina 

 

    
27 Deckers Marianne 

 

   
27 Leeman Mady 

 

    
29 Porreye Jasmine 

 

   
30 Ryssen Nathaly 

 

   
31 Corteel Sarah 

 

   
 

Proficiat 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=anchor&source=images&cd=&cad=rja&docid=T78s0KfYj8lKfM&tbnid=UA7qXYD6HlQl_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://anchorsummerrentals.com/?page_id=245&ei=binlUdGhIsHfOsitgNgH&bvm=bv.48705608,d.ZWU&psig=AFQjCNFNQwqE1mR93SxNgbmpM38viocqzQ&ust=1374059236861222


WZC Dunecluze | Ter Duinenlaan 35 | 8670 Koksijde || Editie 8 Ut de Cluze | juli 2013 15 

 

Eerbetoon aan de vrijwilligers 

Op zaterdag 1 juni ontving burgemeester Marc 

Vanden Bussche van Koksijde de vrijwilligers en 

enkele personeelsleden van woonzorgcentrum 

Dunecluze op het gemeentehuis.  

Hieruit blijkt een welgemeende appreciatie van 

de gemeente voor al de vrijwilligers die zich 

belangeloos inzetten voor Dunecluze. 

 

De Burgemeester en directeur Nagels spraken de 

vrijwilligers toe in de ‘Kokpit’.  

Voor de niet-Koksijdenaars onder ons, dit is de 

grote bol midden het gemeentehuis waar de 

gemeenteraad samenkomt. 
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Vrijwilligersfeest 

Dankzij de hulp van vrijwilligers kunnen we elke dag van de 

week terecht in de cafetaria, kunnen we elke 

donderdagnamiddag met een grote groep bewoners bingo spelen, 

of als het Belgische weer het toelaat, een wandeling maken. Ze 

begeleiden uitstappen met het busje, doen intern vervoer zodat 

de kappers en kinesitherapeuten zich meer kunnen concentreren 

op hun werk, sommigen brengen een vaste bewoner wekelijks 

een bezoekje, enz.  

Kortom, de vrijwilligers zijn een onmisbare meerwaarde in Dunecluze. 

Het is dan ook niet meer dan normaal dat we hen eens in 

de bloemetjes zetten en dat deden we. Op dinsdag 14 mei 

hebben we met enkele medewerkers van Dunecluze de 

vrijwilligers bedankt voor hun enthousiasme en inzet 

gedurende het afgelopen jaar op het vrijwilligersfeest.  

We verwelkomden 56 van de 70 vrijwilligers met een 

glaasje cava en een 

aantal warme hapjes. Daarna kon men smullen van een 

heerlijke bbq aan de feesttafels in de Kelle.  

De avond werd afgesloten met koffie en een heerlijke 

taart, speciaal gemaakt 

voor onze vrijwilligers 

door onze bakker 

Arthan.  

De vrijwilligers hebben lekker gegeten, veel gebabbeld en 

vooral genoten van deze avond en ook wij zijn blij dat wij 

hen eens konden soigneren! 
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Denksport 

Oplossingen foto quiz (UDC editie 7) 

 A.  Soeur Sourire     C. De Witte van Sichem 

 

 B.  Paul Delvaux     D. Zoethout 

 

View master 

Weet jij wie of wat op volgende ‘view-master’ beelden afgebeeld staan?  

 

1. _____________ 4. _____________ 7. _____________ 

2. _____________ 5. _____________  

3. _____________ 6. _____________  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=soeur+sourire+wiki&source=images&cd=&cad=rja&docid=YspUnWuSdREp1M&tbnid=95kYJX2J1wREMM:&ved=0CAUQjRw&url=http://mich-silence-on-tourne.skynetblogs.be/tag/soeur+sourire&ei=HEAaUZ_rBdOBhQftvoDICg&bvm=bv.42261806,d.bGE&psig=AFQjCNFB5GHnDZoZ_Ji-OCUgqXxM9ZSZpQ&ust=1360761222726270
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=vieuw+master&source=images&cd=&cad=rja&docid=m3lMJDMHHif7fM&tbnid=nue-ClQlqWLcqM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.fra-her.com/2011/01/room-for-london/&ei=3YWoUdqRHMiZO4KsgKgP&bvm=bv.47244034,d.ZWU&psig=AFQjCNGPPhZw58hyK8ywNFqeBkG_jvd6Xg&ust=1370079393084747
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Winnaar 

De winnaar die het juiste antwoord gaf op de vorige 

vraag “wie is het?” is: mevrouw Devriendt Yvonne. 

Proficiat Yvonne! Zij ontving een drankenkaart om in de 

cafetaria te gebruiken. De persoon die we zochten was: 

Mieke Compernol, medewerkster van het onthaal en 

administratie, momenteel in zwangerschapsverlof. Op de 

foto hiernaast zien we Yvonne die met een glimlach haar 

prijs in ontvangst neemt.  

Wie is het? 

Een medewerker van Dunecluze omschrijft zichzelf en wij raden wie 

deze persoon kan zijn. Let op, het is ook mogelijk dat deze persoon 

op een andere dienst werkt. Weet jij wie zich hieronder voorstelt?  

Tijdens de week kom ik langs bij de bewoners die een abonnement op 

de krant hebben. Vele brieven en kaartjes schrijf ik jullie niet. Ik 

geef wel steeds wat voor jullie bestemd is.  

Mijn voornaamste taak is het opnamedossier van onze bewoners 

voorbereiden. Meestal werk ik beneden maar vaak ben ik ook op de verschillende 

verdiepingen om ons huis te tonen aan toekomstige bewoners of hun familie. Met kleine of 

grote vragen komen jullie niet altijd bij me langs, ook via de telefoon of computer worden 

veel vragen gesteld en beantwoord. 

Ik hoop jullie in Dunecluze nog lang van dienst te zijn en steeds met de glimlach te helpen. 

Personeel 
 

Geboortes 

Op 23 april 2013 werd Vince geboren. Hij is het 

zoontje van Wendy Crombez en Kevin 

Vermander.  

 

Noa werd geboren op 31 mei. Zij is het 

dochtertje van Mieke Compernol en Brecht 

Hostens.

Vince 

Noa 



Koksijde leeft 

Koksijde wuift met een stevige zeebries ons vorstenpaar koning Albert I & koningin Paola uit. 

Niemand die aanwezig was bij het bezoek van ons vorstenpaar aan de garnaalvissers te 

paard op donderdag 13 juni was zich bewust dat het de laatste keer was dat we koning 

Albert I en koningin Paola als vorstenpaar op bezoek in 

onze gemeente zouden ontvangen. 

Zoals je reeds kon lezen hebben enkele bewoners van 

Dunecluze dit historisch moment meebeleefd en kunnen 

vaststellen dat het vorstenpaar een warm hart heeft 

voor de garnaalvissers te paard.  

Koning Albert I is 79 jaar en trotseerde samen met de 

koningin het barre weer op het strand te Oostduinkerke. 

Ze maakten een tocht mee over zandbanken en kellen op een paardentram, geëscorteerd 

door zeven garnaalvissers te paard. Dit was natuurlijk een ongelofelijke promotie voor de 

garnaalvisserij te paard. Nu maar duimen dat de garnaalvisserij te paard in het najaar als 

Unesco-werelderfgoed wordt erkend. 

Het zomert in onze gemeentelijke musea (je hoeft nooit 

je regenscherm te gebruiken !). In het Abdijmuseum -een 

steenworp weg van Dunecluze- is er een 

overzichtstententoonstelling van het werk van Herman 

van Nazareth. Op en rond de archeologische site kun je 

z’n schilderijen, klein beeldhouwwerk en gekende 

monumentale figuren bewonderen. 

De expo “Zeeziek” in het nationaal visserijmuseum te 

Oostduinkerke laat de bezoeker kennis maken met al 

het lichamelijk onheil dat de zeelieden aan wal 

brachten. Op vrijdagmiddag is er ook mogelijkheid te 

genieten van een exclusieve vissersbrunch. 

Reserveren is wel verplicht. De expo is toegankelijk 

tot 17 november 

2013. 

En als je nog niet genoeg hebt van dit alles kun je nog 

van 13 juli tot 25 augustus een heel bizar evenement met 

driedimensionale taferelen bezoeken in het CC Casino van 

14.00 tot 18.00u.  Een fototoestel meenemen is verplicht 

om achteraf nog te kunnen schaterlachen met je fratsen. 

We wensen jullie een prettige zomervakantie!  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=troonswissel+belgie&source=images&cd=&cad=rja&docid=qGsZrcfoM0dEaM&tbnid=1E9PCj6gNWmRjM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.gva.be/dossiers/troonswissel/loopt-u-warm-voor-de-troonswissel-oproep.aspx&ei=JxDoUY2oEsObO43lgZgP&bvm=bv.49478099,d.ZWU&psig=AFQjCNEPmxIjEEHhI4lBAufpAMo4YnJJUw&ust=1374249377067527
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=herman+van+nazareth+die+soeker&source=images&cd=&cad=rja&docid=XFp56pHqerDP6M&tbnid=akpKKhCpIKMRaM:&ved=0CAUQjRw&url=http://decoxydschegazette.com/2013/04/26/die-soeker-gratis-expo-van-herman-van-nazareth-in-abdijmuseum/hvnazareth35/&ei=phDoUYOaE8HmOpWygJAM&bvm=bv.49478099,d.ZWU&psig=AFQjCNGVk5QhVN3U7xvYt3LhtwjI2nfZiw&ust=1374249501555206
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=expo zeeziek&source=images&cd=&cad=rja&docid=bs48SCAh1NunfM&tbnid=4RwTjyFzsc1jLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://inwoner.koksijde.be/nieuwsdetail/4531/zeeziek-hoe-kolkt-de-waanzinnige-zee-in-lichaam-en-geest&ei=RhHoUYDIDcbXOcjtgfgG&bvm=bv.49478099,d.ZWU&psig=AFQjCNHZgbMQ4D4MZA6zdWiaQNGoL35l0w&ust=1374249592957878
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=3d koksijde&source=images&cd=&cad=rja&docid=XRRvxMYk0zMmxM&tbnid=zs978DsnsBg_AM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.delijn.be/dekusttram/op-ontdekking/ontspanning.htm&ei=yRHoUZruFcGwO5_FgOgO&bvm=bv.49478099,d.ZWU&psig=AFQjCNHGn_GEv3ZF2vmgkXG9fYDF6Zq2Vw&ust=1374249784102902
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Destrooper 

Op woensdag 17 juli ging ik samen met enkele 

bewoners naar het stadje waar ik al van kinds af 

woon, Lo. We gingen er het bezoekerscentrum van 

koekjesfabriek ‘Destrooper’ bekijken. Ik zat in de 

lagere school samen met een achterkleinzoon van 

Jules Destrooper en ging toen af en toe eens 

spelen in de fabriek, maar wat we woensdag 

gingen bekijken, zag er toch heel anders uit. 

We werden vriendelijk ontvangen en 

mochten vrij en op ons eigen tempo alles 

bekijken. Er stonden oude koekendozen in 

alle vormen en kleuren. Vooral de blikken 

dozen waren gekend door onze bewoners. 

Verder stonden er oude deegmengmachines, 

bakvormen, ovens en een oude weegschaal. 

We bekeken er ook een bedrijfsfilmpje over 

hoe het productieproces de dag van 

vandaag verloopt.  

Op het einde van het bezoek kregen we nog koffie en konden we 

verschillende koekjes proeven, waaronder ook de laatste nieuwe 

met appel of gember. Puur genieten! Er was tevens een klein 

winkeltje, waar we een voorraad koekjes konden aankopen, maar 

aangezien we net ons buikje gevuld hadden waren de aankopen 

beperkt. 

Aangezien ons bezoek na een uurtje al afgerond was en we nu 

toch in Lo waren, leidde ik de bewoners nog eens rond in de stad. 

Jammer genoeg zijn de voetpaden er niet zo effen als in Koksijde, 

maar samen met de vrijwilligers lukte het toch om de bewoners 

enkele ‘pareltjes’ van Lo te tonen. Zoals het mooie stadhuis, of 

de oude duiventoren, maar het mooiste was toch wel de authentieke kerk.  

Deze abdijkerk stamt uit de 13de eeuw en bevat 

kerkmeubilair van hoge kwaliteit, een mooie sacristie (één 

van de mooiste van ons land), een achthoekige preekstoel, 

‘Christus aan het kruis’ een schilderij uit 1640, een 

barokke orgelkast, …  
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Toen we bij de kerk aankwamen, gebeurde nog iets 

heel moois. Agnes, bewoonster van dienst Oker, had 

vroeger, samen met haar man, een beenhouwerij in de 

Zeelaan in Koksijde. Noël, vrijwilliger in Dunecluze, 

werkte in zijn jonge jaren nog bij haar, samen met 

Paul, ook één van haar eerste ‘knechten’. En wie 

kwamen we nu net tegen in Lo aan de ingang van de 

kerk…, inderdaad, Paul. De twee hadden elkaar al 

jaren niet meer gezien, de ontmoeting was dan ook 

een zeer mooi moment. ‘Ik had nooit gedacht dat ik 

jou nog ooit terug zou zien’ zei Agnes. ‘Ik ook 

niet!’ zei Paul, ‘ Maar ik ben toch zo blij dat ik je 

nog eens gezien heb’ De twee gaven een dikke 

knuffel en praatten nog even bij. Een prachtig 

moment om de 

dag mee af te 

sluiten…  

Daarna keerden 

we terug naar het 

bezoekerscentrum van Destrooper waar ons busje 

geparkeerd stond en reedden terug naar Koksijde. 

Voor verslag, 

Griet Ballieu 

 

   Ook verkrijgbaar 

in onze cafetaria! 

“Geluk zit soms in 

een klein koekje” 
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Woordzoeker 
De overgebleven letters vormen een zin. 

H O D U O W G R E B B D B E N V T E A R 

U U N E T E U E S O L L L I T E R O R E 

I D I D O I R A O K A B A A L R A T A T 

S U P S E R A M R U U K U A P E A E T A 

G O E T V R B G W K W L W G A N T K N W 

E W B R A E S N E R E V K E D K S A I K 

N N I O W H S N L V A I O P K L E K C N 

O E R O O D S T A A R T P A P E G A A I 

O G N S IJ M K N I V A T P P O E N C Y R 

T E G N B O S S E N E P A E O D A N H D 

R R E E E N Z A A M G L P O R K L I N N 

I A A G E P A P P O K L E T S R O B K O 

S N A V E L G R A P L E G O V I O O K O 

R E O V N E I A A G E P A P F R U I T H 

A B A U S T R A L I E N A P R A T E N C 

N E W U E E R H C S D R I N K B A K I S 

 

AUSTRALIE 

BERGWOUD 

BLAUW 

BLAUWE ARA 

BLAUWKOPPAPEGAAI 

BOOMBEWONER 

BOOMSAPPEN 

BORSTELKOPPAPEGAAI 

BOSSEN 

BOVENSNAVEL 

DEKVEREN 

DRINKBAK 

EENZAAM 

ETEN 

FRUIT 

GEEL 

HERRIE 

HUISGENOOT 

HUISVESTING 

HYACINTARA 

INCAKAKETOE 

KABAAL 

KOOIVOGEL 

KOPPIE-KRAUW 

KROP 

KWEKEN 

LANGE STAART 

NAPRATEN 

ONDERSNAVEL 

PAPEGAAI 

PAPEGAAIENVOER 

REGENWOUD 

ROODSTAARTPAPEGAAI 

SCHOON DRINKWATER 

SCHREEUWEN 

SLAGPENNEN 

SNAVEL 

SOORT 

VERENKLEED 

 ----------------------------------------------------------------------------- . 

        

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=papegaai&source=images&cd=&cad=rja&docid=8SjHmlhNogTN-M&tbnid=aaXWoN2sSPorUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.jappie.eu/muurstickers-dieren-vlinders-insecten-muursticker-blauw-gele-papegaai-p-14468.html&ei=n0yWUYm6Iamw0QXEvICQBA&bvm=bv.46471029,d.d2k&psig=AFQjCNHv6B2nDq7kLQ6IqiKyi8NKTUryvA&ust=1368890755821558
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=parrot+reading&source=images&cd=&cad=rja&docid=3wgie7VPXFIVbM&tbnid=iVJeq5zyUHUafM:&ved=0CAUQjRw&url=http://speech-by-the-beach.com/&ei=tWGoUbWtM4OtO-i8gJAG&bvm=bv.47244034,d.ZWU&psig=AFQjCNE6phiAzigH_WIqaEsb1vYjv-qCdw&ust=1370075941354318
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=funny+parrot&source=images&cd=&cad=rja&docid=Yh_RyyafLee5rM&tbnid=_SIL3a-8TagV6M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.tumblr.com/tagged/funny parrot&ei=cmOoUaSGDMK2PcPdgIAG&psig=AFQjCNGAQ8a-5HCej6mAFrivtTUW5WLLCQ&ust=1370076395953552
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=papegaai&source=images&cd=&cad=rja&docid=39hL_RJ0SCHPcM&tbnid=YFGVxXev0gZRPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.babyvogels.nl/&ei=REyWUdq_GpGT0QX6yIHABQ&bvm=bv.46471029,d.d2k&psig=AFQjCNHv6B2nDq7kLQ6IqiKyi8NKTUryvA&ust=1368890755821558
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Vakantie kiekjes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antwoordstrookje 
(Wie is het? Op pagina 18) 

 

 

Naam bewoner: ------------------------------------------- . 

Kamernummer: ------------------------------------------- . 

Antwoord op de vraag (zie p. 18): De persoon die we 
zoeken is… ------------------------------------------- . 

Bezorg deze strook vóór 29 september 2013 aan het onthaal 
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