Verjaardagen
Bewoners
JULI
1

Charlot Fredy

11

Demuynck Germain

15

D’Artoi Victoire

16

Ackou Maria

21

Deseure Gudrun

26

Vandewalle Germaine

7

Blanckaert Cecile

11

Leyre Elisa

15

Desaever Marcel

19

Dehaes Christianne

26

Penninck Ivonne

AUGUSTUS
2

Lareu Odette

25

Bucquoy Laura

10

Clement Charles

SEPTEMBER
7

Engelbrecht Yvonne

14

Van Buggenhoud Philippine

27

Vande Vyver Bernice

8

Hennebert Marguerite

20

Seynaeve Anna

Personeel
JULI
1

Zöldi Sandra

14

Storme Dennis

16

Janssoone Els

22

Dousselaere Rina

27

Leeman Mady

31

Corteel Sarah

6

Simoens Nicole

15

Vermandere Joke

16

Breux Laurie

27

Deckers Marianne

30

Ryssen Nathaly

AUGUSTUS
8

Meertens Leen

17

Compernol Mieke

26

Vermandere Kim

9

Vanbleu Joyce

18

Teirbrood Elianthe

30

Bockstael Tania

SEPTEMBER
11

Germonpré Marie-Jeanne

20

Vandenberghe Francine

18

Vanelverdinghe Greta
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Vrijwilligersfeest
De vrijwilligers zijn een niet te onderschatten meerwaarde in
Dunecluze. Dankzij hen kunnen we steeds rekenen op meerdere
helpende handen bij tal van taken. Om je er een idee van te geven
waarvoor onze vrijwilligers steeds paraat staan, som ik er even
een aantal op.
De vrijwilligers staan altijd klaar om mee te helpen bij activiteiten,
klusjes, uitstappen, dagelijks intern vervoer naar kapsalon, kine,
eucharistieviering… korte wandelingen, administratie, het uitbaten
van de cafetaria, een bezoekje brengen aan de bewoners,
gezelschapsspelletjes spelen etc.
Zoveel zaken die misschien onbenullig lijken maar van grote
waarde zijn in de dagelijkse werking van ons huis. Redenen genoeg
dus om onze vrijwilligers in de bloemetjes te zetten!
En op woensdag 23 mei was het zover! Toen hebben wij, de
medewerkers van Dunecluze, vrijwillig onze handen uit de mouwen
gestoken om onze vrijwilligers te bedanken voor hun
onvermoeibaar enthousiasme en inzet. En we hebben ze in de
watten gelegd .
We verwelkomden de 42 vrijwilligers (van de huidige 63
vrijwilligers) met een glaasje bubbels en een warm hapje om
daarna de voetjes onder de tafels te schuiven voor de BBQ. De
avond werd opgevrolijkt door een live-act.
We sloten de avond af met koffie en taart en alle vrijwilligers
kregen nog een presentje mee naar huis. Ze hebben gesmuld,
gelachen en vooral genoten! Enkele gezellige sfeerbeelden van een
geslaagde avond….
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Ons bezoek aan Dunecluze
Op een zonnige namiddag kregen we het fijne bezoek van een klas schoolkinderen. Samen
met de bewoners staken ze hun handen uit de mouwen , hieronder hun relaas….

“Wij zijn de zesdeklassers van De Ark. Wij zijn op dinsdagnamiddag 26
juni met de fiets naar Dunecluze geweest om de bejaarde mensen een
bezoekje te brengen.
Het was zonnig weer en we konden buiten oude volksspelen doen.
Sommige mensen konden niet goed horen, zien of stappen. Dus
moesten we duidelijk praten. Met de rolstoel omgaan was soms wel
moeilijk maar het lukte prima. De paadjes waren ook smal.
We werden ontvangen door vriendelijke
begeleiders en enkele vrijwilligers.
We wilden ons beste beentje voorzetten om iets leuks te doen.
Alles verliep vlot en voor we het wisten, was de middag al
voorbij.

Tot slot schonk mevrouw Hilde ons een glaasje frisdrank uit.
De bejaarden vonden het echt fijn en wij zeker ook. Misschien
wordt iemand van ons later ook wel begeleider of vrijwilliger.”

- De zesdeklassers van de Vrije Basisschool De Ark Koksijde –
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Koffietafel
Op donderdag 24 mei was er ‘ten huize Dunecluze’ een koffietafel voorzien, ter nagedachtenis van de bewoners die in het voorbije jaar overleden zijn.

Monique, echtgenote van wijlen Gilbert Depotter was er ook bij.
“Het deed me iets als ik de uitnodiging kreeg. Dat gaf me het gevoel
dat ze mijn echtgenoot en ook mezelf niet vergeten waren.
Meer nog, mijn echtgenoot verbleef een paar jaar op de RVT-afdeling
van ‘de KEI’. De verhuis van Dunecluze was voorzien samen met de
andere bewoners. Ik keek er enorm naar uit, omdat Dunecluze op
loopafstand van ons huis ligt. Ik koesterde het plan om mijn man af
en toe mee te nemen naar ons huis.”

Maar het lot heeft het anders beslist. Gilbert is overleden drie weken voor de verhuis.
“Als ik de 24ste toekwam, de namiddag van de koffietafel, voelde ik mijn hart kloppen tot in
mijn keel. De foto van mijn echtgenoot te zien staan op de kast en de tekst die het
personeel voorlas pakte me enorm. Sedertdien heb ik de tekst al wel 100 maal gelezen. De
namiddag was emotioneel, maar eigenlijk heeft het me ontzettend deugd gedaan. Ik was
vooral blij gekende gezichten van het personeel terug te zien: als je ettelijke maanden elke
dag op dienst geweest bent, geeft dat mij het gevoel dat zij wat familie geworden zijn.
De ontvangst was super: een taartenbuffet met koffie en thee... heerlijk was dat! Zonder
dat ik iemand van de andere familieleden kende, kwamen we al gauw tot een gesprek en ook
die babbel deed me deugd.
Het was voor mij een moeilijke stap om de confrontatie aan te gaan, maar ik ben ontzettend
dankbaar dat ik gekomen ben. Het is een brug die je over moet… maar ik kan het iedereen
aanraden.
De koffietafel was een mooie afsluiter van een heel bijzondere periode uit mijn leven!”
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Gebruikersraad 21 juni 2012
Verslag vorige vergadering
Er waren geen bemerkingen over het vorig verslag.
Uitnodiging gebruikersraad
De uitnodiging voor de gebruikersraad gebeurt op verschillende manieren om zoveel mogelijk
mensen te bereiken, nl. via brief bij de facturatie, via affiche, via mail, …
Erkenning
De erkenning door het RIZIV is in orde en iedereen is hiervan per brief op de hoogte
gebracht. Dit betekent dat de terugbetaling van de kiné en het ontvangen van de
residentiële zorgpremie weldra zal gebeuren. De mutualiteiten zijn hieromtrent ook
verwittigd.
Pedicure
Voor terugbetaling van de pedicure kan men een formulier bij de mutualiteit afhalen. Dit
formulier moet op de afdeling worden afgegeven zodat de pedicure haar aantal prestaties
kan invullen. Nadien kan dit ingevulde formulier terug aan de mutualiteit worden bezorgd
zodat er een terugbetaling kan gebeuren.
Voorstelling van de Referentiepersoon Dementie: Martine Vandamme
Martine is hoofdverpleegkundige op afdeling Groen en sinds kort ook
de referentiepersoon dementie in ons huis. Zij is met andere woorden
het aanspreekpunt voor alle vragen rondom dementie, dit zowel voor
familie en bewoners als voor personeel. Er is ook een werkgroep
opgericht waarbij er met enkele personeelsleden samen gezocht wordt
naar oplossingen voor problemen omtrent het thema dementie. Ook
het personeel zal de nodige bijscholing krijgen.
Dit met als doel dat we een volwaardige begeleiding willen geven aan bewoners met
dementie in ons woonzorgcentrum.
Er werd uitleg gegeven over het expertisecentrum Foton in Brugge (oa. voor uitlenen van
boeken over dementie) en het Dementiekaffee (oa. infoavonden voor mantelzorgers). De
nodige folders konden meegenomen worden.
In het najaar staat er ook een familieraad gepland omtrent het thema dementie. Verdere
info volgt later.
Indien men nog vragen heeft kan men steeds bij Martine Vandamme terecht op dienst Groen.
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Varia

Er kwam een opmerking over het feit dat de stoelen in de leefzaal vaak niet op de
juiste plaats worden terug geplaatst als er een activiteit is geweest. Iedereen heeft zijn
eigen stoel (met of zonder armleuning) en als die er na een activiteit niet meer staat of er
staat een andere stoel, dan zorgt dit soms wel voor problemen. Dit zal worden doorgegeven
aan de verschillende diensten.

Eén familielid maakte de opmerking dat het middagmaal vaak koud is tegen dat men er
kan aan beginnen. Dit komt voornamelijk voor bij mensen die hun vlees niet zelf kunnen
snijden. Er zit teveel tijd tussen het moment dat ze hun bord krijgen en het moment dat ze
het vlees komen snijden. Het voorstel is om eerst de mensen een bord te geven die nog
zelfstandig kunnen eten en direct het vlees te snijden, en dan pas de bewoners te helpen
die volledig afhankelijk zijn. We zullen deze opmerking zeker doorgeven op de 3 afdelingen.

Indien men liever yoghurt wenst dan pudding, dan kan dit op de dienst worden nagevraagd.
Data volgende gebruikersraden 2012
 Donderdag 20 september 2012 om 14u30.
 Donderdag 13 december 2012 om 14u30.
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Mysterieuze foto
De 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 verrassing!
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 31 augustus 2012.

Gewonnen
De onschuldige hand van Veerle trok (zonder te kijken weliswaar) het
winnende antwoordstrookje uit haar kar.
De winnares van de vorige fotowedstrijd
is niemand minder dan mevrouw Hoflack
Gabrielle. Zij gaf ons het correcte
antwoord op de vorige fotovraag. Het
antwoord was: “de haardroger uit het kapsalon”. We troffen
mevrouw Hoflack dan ook in het kapsalon waar zij haar
bonnen voor gratis taartjes in ontvangst mocht nemen.
Smakelijk Gaby!
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Even voorstellen
Kris Vanlerberghe uit Koksijde, een 45 jarige jonge kerel uit
Koksijde leerde Dunecluze kennen via de oproep naar
vrijwilligers in het tijdschrift Tijdingen. Kris leeft met een
fysieke beperking, maar wil zich ten volle inzetten voor de
anderen en heeft daarenboven een passie voor artistieke
vaardigheden. Voor dat laatste volgt hij elke week les aan de
academie van Koksijde.
En zo kwam hij terecht op de derde verdieping (dienst Oker)
van Dunecluze. Daar ontmoet hij twee bewoners: Raymonde en
Denise. Tot de komst van Kris, namen deze twee dames niet zo
veel deel aan de activiteiten, ze kiezen hun dagindeling zelf,
maar vandaag hebben ze de artistieke microbe van Kris serieus
te pakken.
Raymonde vertelt: “In mijn vorig leven was ik hoedenmaakster of modiste. Ik moest

ontwerpen, de hoeden vormen en nauwkeurig afwerken. Dat is nu bijna 30 jaar geleden. Toen
ik op een dag op dienst kwam, en ik één van de beelden die Kris gemaakt heeft zag staan,
was ik onmiddellijk verkocht. Ik ben eraan begonnen met ongelooflijk veel zin en intussen
zijn er al twee klaar. Voor mij is er dus echt een tweede leven opengegaan.”
Denise vertelt: “Van mij heeft de ergo me een duwtje in de rug gegeven. Maar ook ik heb de

microbe te pakken. Eigenlijk vond ik dat de tijd rijp was om eens iets anders te doen in mijn
leven. Kris is heel geduldig, aangenaam in de omgang en niet te streng… het is een goede
leraar. En tussendoor neemt hij ook de tijd voor een babbeltje. En wat nog meer is: ik zit
wel met Raymonde aan tafel, maar leer ze door de activiteit nog wat beter kennen.”
Kris : “Ik had eerlijk gezegd niet gedacht dat het zo zou

meevallen, dat ik zo veel deugd zou hebben aan de omgang
met ouderen. Raymonde is nota bene dubbel zo oud als
ikzelf. Maar bij het eerste contact met de twee dames was
het ijs onmiddellijk gebroken, van beide kanten zijn er geen
barrières meer. Het doet me deugd om mensen gelukkig te
maken. Persoonlijk geeft me het een
‘boost’ te voelen dat ik voldoende
dynamiek bezit om mijn artistieke kennis
te kunnen overbrengen.”
En intussen… heeft er zich al een nieuwe
bewoner aangemeld om mee te doen.
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Koksijde leeft

Koksijde in de Top 10 van duurzame Europese badplaatsen
Onze gemeente behaalde de 9de plaats bij de Top 10 van de
duurzame Europese badplaatsen.
De Europese Quality Coast Jury was vol lof over de
inspanningen van het gemeentebestuur van Koksijde om natuur
en landschap, het eigen karakter en het erfgoed te bewaren
voor de eigen bevolking en voor de bezoekers. Bekende
voorbeelden daarvan zijn de historische boerderijen en de
vissershuisjes in de duinen, de vele lokale producten en uiteraard de wereldvermaarde
garnalenvissers te paard.
Een speciale vermelding kreeg het gemeentebestuur voor het gebruik van duurzame energie
voor de gemeentegebouwen en verlichting en voor tal van andere milieu-initiatieven. Quality
Coast is het resultaat van uitgebreid onderzoek van 800 kustbestemmingen
De eerste prijs was voor de Azoren, de tweede prijs voor Lerapetra (Kreta) en de derde
voor de eilanden Gozo en Comino (Malta).

63ste Garnaalfeest in Oostduinkerke
Tijdens het weekend van 23 en 24 juni 2012 vierde
Oostduinkerke zijn jaarlijkse garnaalfeest.
Zaterdagmorgen werd gestart met de wedstrijd garnalenvissen
voor de garnaalvissers te paard, de kruiersverenigingen en de
schoolkinderen. Vanaf 11 tot 18 uur was er op het Fabiolaplein
een snuffelmarkt met als thema “De visserij en het
vissersleven”.
Om 11.00u werd door de Orde van de Paardenvisser de overheerlijke garnaalsoep bereid en
werden de gevangen garnalen gekookt en verkocht. Zondag 24 juni om 10.00 was er de
Plechtige Zeewijding in aanwezigheid van de paardenvissers, de kruiersverenigingen,
folkloristische groepen en de reddingsdienst .
De apotheose van het garnaalfeest starte om 15.30u te
Oostduinkerke-Bad met de 63ste grote folkloristische
garnaalstoet. Hierin brachten een 60-tal groepen een
sfeerbeeld van het vissersleven. De stoet brengt hulde
aan de IJslandvaarders die vanaf de tweede helft van
de 19de in onze gemeente verbleven. Dit alles wordt
mooi uitgebeeld en de nieuwe Mieke Garnaal doet haar
intrede als toeristisch ambassadrice.
10

WZC Dunecluze | Ter Duinenlaan 35 | 8670 Koksijde || Editie 4 Ut de Cluze | juli 2012

Zomertentoonstellingen
“Zeeschatten” & “Grijs of wit? Kleurrijke abten van de Duinenabdij”
Beide zomertentoonstellingen zijn een bezoekje meer dan waard.
“Zeeschatten” gaat door in het nationaal visserijmuseum te
Oostduinkerke van 8 juni tot 15 november. Ontdek er de rijkdom van de
zee en de armoede van de mens in deze schatrijke tentoonstelling
waar kunst, natuur en geschiedenis elkaar ontmoeten. Het museum is
van dinsdag tot vrijdag open van 10 tot 18uur, het weekend van 14 tot
18 uur. Op maandag is het museum gesloten.
Dichter bij Dunecluze vind je het museum “Abdij ten Duinen”. Van 23
juni tot 12 augustus is er een tentoonstelling van een reeks
reproducties van grisailles, dit zijn houten unieke
panelen van de bibliotheek van de abdij waarop je
afbeeldingen ziet van de graven van Vlaanderen
en enkele kleurrijke abten die voor de abdij hun sporen verdienden.
Er wordt daarbij overvloedig geput uit de waardevolle eigen collectie
van het museum. Sommige stukken worden voor het eerst aan het
publiek gepresenteerd.
Deze tentoonstelling is gratis toegankelijk. Het museum “Abdij ten
Duinen” is elke werkdag open van 10 tot 18uur en tijdens het weekend
van 14 tot 18 uur.
Bron : Tijdingen juni 2012 - infoblad gemeente Koksijde

WZC Dunecluze | Ter Duinenlaan 35 | 8670 Koksijde || Editie 4 Ut de Cluze | juli 2012

11

Vriendenkring
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Agenda
Hierbij een voorproefje van wat jullie mogen verwachten in de maanden juli, augustus,
september :
 Vanaf deze week wordt er elke donderdagvoormiddag (m.u.v. 12
juli) “keukentherapie” georganiseerd. Dan mogen 3 bewoners van
elke dienst onder begeleiding van de twee ergotherapeuten Els en
Jana een maaltijd bereiden (voorgerecht + hoofdgerecht +
nagerecht) en daarna natuurlijk smullen!
 Elke dinsdag komen de kinderen van de vakantieopvang De Pit uit
Koksijde een namiddag in Dunecluze vertoeven. De kinderen zullen de ene week gaan
wandelen met de bewoners en de andere week een knutselnamiddag organiseren.
 Maandag 9 juli zal er opnieuw een sessie rustgevende klankschaaltherapie
plaatsvinden.
 Vanaf woensdag 18 juli mogen jullie terug jullie stembanden smeren want er wordt
opnieuw gestart met de zangnamiddag (elke woensdagnamiddag om de 2 weken).

Oproep
Voor onze crea-activiteiten is het ergoteam nog op zoek naar kleurrijke knopen,
stopgaren, haken, naaigerei, naalden,
breinaalden, wol,….
Kleine geschenkjes voor de lotto, kunnen we
ook zeker gebruiken.

Bezorg deze strook vóór 31 augustus 2012 aan het onthaal

Antwoordstrookje
(fotovraag op pagina 22)

Naam bewoner : ----------------------------------------- .
Kamernummer : ------------------------------------------ .
Antwoord op de vraag (zie foto p. 22) : Het voorwerp op
de foto is… ------------------------------------------- .
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