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Voorwoord

J

e kan er niet naast kijken in dit krantje: Dunecluze heeft net zijn eerste verjaardag
gevierd. Of moet ik zeggen: ‘haar’ verjaardag? Vast wel, want de vrouwen zijn hier
overduidelijk in de meerderheid.

Om nog maar één jaar te tellen, vertoont dit huis veel rimpels. Het goede nieuws is dat
rimpels (meestal) wijzen op wijsheid, dus hier barst het er werkelijk van. En toch duiken er
kinderziekten op. Zolang er kinderen over de vloer komen, lopen we dat risico. Maar we
houden zo van kinderen, dus dat laten we zo. En na een tijdje kan je er tegen. Zo gaat dat.
We zijn trots op ons huis en proberen het te koesteren. Ook onze bewoners willen we
koesteren. En verwennen. Soms met allerlei lekkers dat we samen met hen klaarmaken.
Soms met een uitstap. Getuige hiervan de vele foto’s in dit krantje en in de inkomhal.
Nu is het nog even slecht weer, maar in september, als de kinderen weer naar school gaan,
wordt het vast heel zonnig. Dan nodigen wij hen uit voor een namiddagactiviteit in onze
mooie tuin en iedereen is tevreden.
Veel leesplezier en tot over enkele maanden!
Els Janssoone,
Ergotherapeute dienst Rood

Verloren voorwerpen

S

oms kunnen gevonden of verloren voorwerpen een aanzienlijke waarde
vertegenwoordigen, zowel financieel als emotioneel. Met dit bericht proberen wij de
rechtmatige eigenaars van enkele verloren objecten op te sporen.

Ben je een tijdje terug iets verloren, misschien lag het wel aan het onthaal.
Een ring, een diamantje (waarschijnlijk uit een ring), een sleuteltje (merk KNAPP), een sjaaltje
met blauw en witte bloemen, een witte leesbril (sterkte +1,50) en een paarse damessjaal
met gekleurde stippen (merk Mia Zia).
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Relaas van de paashaas

T

oen ik hoorde dat er voor de eerste keer een
paaseierenraap op de agenda stond vroeg ik me
af of ik niet eens in de huid van de paashaas kon
kruipen om zo samen met de kinderen van het personeel
op zoek te gaan naar eitjes, overal verstopt op het
domein van Dunecluze!
Het domein was opgedeeld in verschillende zones: één
stuk voor de allerkleinsten en een ander stuk voor de
grotere kinderen.
Zo gezegd zo gedaan, met mijn konijnenoren en staart
was er geen houden meer aan!
De nodige schmink werd aangebracht en zo werd ik
omgetoverd tot een prachtige haas. Er waren zeer veel
kinderen aanwezig, allen even gelukkig. De sfeer was op
en top, dit ook te danken aan het mooie weer, het
enthousiasme van de medewerkers en het optreden van
de clown.
De kindjes konden de uitgeblazen en prachtig
beschilderde eieren achteraf inwisselen tot lekkere
chocolade exemplaren. Smullen!
Er komt zeker een volgende editie van mijn présence als
paashaas, al was het wel ontzettend warm in dat pak!

Wie ben ik?

D

unecluze is zijn leven
Hij is niet meer aan het zweven

alle dames die er werken,
kleine, grote, smalle en sterke
1-2-3 rikke tikke tik
Ra, ra, ra, wie benne-k-ik ?
Is er iemand die al weet
Hoe ik heet?
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De zomer komt er aan…
Even genieten in de voorjaars zon.
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Dunecluze viert zijn 1e verjaardag
1 jaar Dunecluze voor bewoners
We kunnen het allemaal bijna niet vatten…Dunecluze is al één jaar open!
We herinneren ons de verhuis van KEI naar het
gloednieuwe Dunecluze alsof het gisteren was.
0RVT Was als eerste aan de beurt om op 15 juni
Dunecluze voor de eerste maal te betreden en naar de
derde verdieping te verhuizen. Twee weken later, op 28
juni, was het aan 1RVT die naar de eerste verdieping
verhuisde. Na enige bouw-vertragingen kon enkele
maanden later, op 26 september, ook dienst rood de
deuren openen.
Natuurlijk konden we deze verjaardag niet onopgemerkt voorbij
laten gaan…
Op donderdag 28 juni, een hele zwoele dag, trokken we al om
11u met alle bewoners naar buiten. We genoten van een glaasje
cava met verse maatjes! En dat heeft gesmaakt!
Als feestmaaltijd waren er verse “gernaazen” met lekkere frietjes! En ook dát heeft

gesmaakt .
Om 14u trokken we met onze zonnehoeden richting de zee.
Dankzij de dochter van bewoonster Boone Denise (dienst
rood) konden we smullen van een lekker ijsje. Bij dit
zwoele weer, was dit meer dan welkom!

Daarna trokken we richting gemeentehuis. Daar werden we
getrakteerd door het gemeentebestuur op een drankje en een
speech van de enige echte burgemeester van Koksijde. Hij was
oprecht vereerd met ons bezoek en vertelde ons dat er nog vele
jaren Dunecluze mogen volgen…en dat vinden wij ook!
Bedankt personeel/vrijwilligers/familie/kennissen om een handje te helpen bij deze fijne dag!
Zonder jullie hadden we deze mooie dag niet kunnen waarmaken.
Op de keerzijde enkele sfeerfoto’s van een heerlijke dag…
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1 jaar Dunecluze voor personeel
Daarna was het aan het personeel om de bloemetjes buiten te zetten! En dat hebben we
gedaan!
Op vrijdagavond 29 juni mochten wij genieten van een aperitief, een heerlijke BBQ en een
hele goeie DJ!

10
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Personeel
Nieuwe personeelsleden
Jolien
Jolien is een nieuw, fris, jong gezicht in Dunecluze. Ze versterkt
sinds kort het team van afdeling Rood en kon dus niet aan ons
vragenrondje ontsnappen. Ik stond klaar om al haar antwoorden
te noteren op vragen die Maria, Gaby, Greta, Elvira, Simonne en
Margot stelden. Dit kwamen we te weten:
Momenteel woont Jolien in Diksmuide maar eigenlijk is ze
afkomstig van Roeselare. Daar heeft ze ook gestudeerd en wil
ze graag naar terugkeren eens ze zelfstandig gaat wonen. Dat is maar één van haar
plannen. Jolien wil ook haar studie verpleegkunde voltooien en droomt ervan, samen met
haar vriend, nog vele verre reizen te maken. Ondertussen is ze hier met veel plezier. Ze is
erg sociaal en dat komt goed van pas. Het
Favorieten van Jolien:
contact met de bewoners beschouwt ze als het
fijnste aan haar job. In tegenstelling tot het
 Muziek: alledaagse muziek
(soms) vroege opstaan.
 Eten: pizza
Een vraag die iedereen had, maar bijna niet
durfde stellen, was: ‘zijn die prachtige tanden
echt de jouwe? Of heb je, net als wij, een vals
gebit?’ Wonderlijk, het bleken haar heel eigen
tanden te zijn, die weliswaar hulp kregen van
een beugel. Leve de vooruitgang.







Vakantieland: Dubai
Tv-serie: Home and Away
Tijdschrift: Dag Allemaal, Story, Libelle
Film: The Notebook
Bezigheid: fietsen, uitstappen maken

Julie
De 29 jarige Julie werkt sinds 1 juni bij ons, in
Dunecluze. Zij is verpleegkundige op zowel dienst
Rood als dienst Oker. Haar hobby’s zijn lezen,
naar de cinema gaan en een glas drinken met
vrienden.
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Joke
De jonge goedlachse Joke Vermandere is 24 jaar en woont in Nieuwpoort. Zij maakt sinds kort deel uit van ons schoonmaakteam. Joke is
de ‘vlinder’ van het team. De vlinder vraagt u zich af? Jawel, zij helpt
waar nodig en is niet gebonden aan een bepaalde dienst. Haar zus, Kim
Vermandere werkt ook in Dunecluze op dienst Groen. Haar vrije tijd,
spendeert Joke graag samen met haar vriend, gaat ze uit of gaat ze
‘karten’ (Karting is een autosportvariant waarin men het tegen elkaar

opneemt in kleine, speciaal voor dit doel gemaakte voertuigen).
Lut
Lut is degene die ervoor zorgt dat Rosalie met haar bolle
buikje wat kan rusten. Nu is het Lut die van hier naar daar
loopt. Op elke verdieping zie je haar dagelijks meer dan eens.
Wij zijn vooral blij dat zij hier doet wat ze zelf ook ’t liefste
doet: ondersteuning bieden in de activiteitenwerking.
’s
Avonds
zoekt ze haar
eigen rust op in Booitshoeke, een mooi, klein
dorpje bij Veurne. Ontspanning vindt ze
vooral in het tuinieren. Lut is een echte
natuurmens. Gezond leven en vegetarisch
eten zijn daar een deel van.

Favorieten van Lut:






Muziek: Van Morrison
Eten: Sint-Jacobs vruchten
Vakantieplek: Tibet
Film: Seven years in Tibet
Boek: De stam van de holenbeer, J.M. Awel

Mieke Boeckx
Ze is hier nieuw, en toch ook niet. Mieke kent Dunecluze goed
en Dunecluze kent haar. Haar moeder woont hier op de eerste
verdieping. Bovendien heeft ze bijna 37 jaar in het KEI gewerkt
en worden vele oud-collega’s nu opnieuw haar collega’s. Als
verpleegster zal ze hier de handen vol hebben. Maar dat zal
geen probleem zijn want de bewoners hebben al lang gezien
dat Mieke een vlugge is!
Favorieten van Mieke:
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Muziek: algemeen
Bezigheid: dansen & tuinieren
Eten: hesprolletjes & als dessert
alle soorten puddingtaarten!
Vakantieland: Frankrijk

Net als bij Lut, is tuinieren haar grote hobby, al
vormt ze geen concurrentie want Mieke woont in
Leisele. Het reilen en zeilen van ons huis bevalt
Mieke wel, en dat we zo vaak naar buiten trekken
vindt ze een meerwaarde!

Welkom allemaal!
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Geboortes
Otis
Op 28 mei werd Otis, het zoontje van Ursula Delacauw en Olivier Beke geboren. Otis woog
2,73 kg en was 48 cm groot.
Ursula maakt deel uit van het
schoonmaakteam (dienst Rood).

Vinnie
Caroline Derluyn en Kenneth
Maelstaf werden op 7 juni de
trotse ouders van Vinnie.
Vinnie woog 3,18 kg en was 49 cm
groot.
Kenneth maakt deel uit van de technische dienst van het KEI (Koningin Elisabeth Instituut).
Jayden
Colinda, zorgkundige op dienst Rood, is op 26 juni, voor de derde maal moeder geworden en
dit van een zoontje Jayden. Hij woog 2.890gr en is 47.5 cm groot en is de kleine broer van
Beverly en Caithlyn.

Proficiat!
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Bewoners
Nieuwe bewoners
In de maanden april, mei en juni mochten we de volgende bewoners welkomen:
Tacquenier, Georgette

(K 325)

Enckels, Maria

(K 232)

Moreau, Hubert

(K 206)

Verhaert Fanny

(K 208)

Winne Elise

(K 225)

Impens Maria

(K 206)

D

e 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:
Mathys, Angèle

04/12/1913  17/04/2012

Decommines, Dora 20/12/1924  02/05/2012
Van Hove, Astère 31/03/1915  24/05/2012
De Jonge, Maria

02/10/1919  23/06/2012

Moreau, Hubert

30/12/1938  27/06/2012

Elk afscheid is de geboorte
van een herinnering...

Onze deelneming aan familie & vrienden
14
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