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Voorwoord
We zeggen het elke dag opnieuw: wat gaat de tijd toch
snel!
Op 15 juni 2011 verhuisden de eerste RVT bewoners van
het KEI naar Dunecluze, dus als we even snel rekenen
dan is Dunecluze reeds 500 dagen geopend! En de 5e editie van Ut De Cluze ligt weer voor
jullie klaar….
De vele foto’s in deze nieuwe Ut De Cluze zijn het prachtige bewijs van de talrijke
activiteiten en gebeurtenissen. Zo waren we in september nog getuige van een briljanten
jubileum in Dunecluze (p. 12) en van een waar mosselfestijn op dienst Rood (p. 11)!
Ondertussen beweegt er ook het één en het ander in ons huis. In de laatste maanden
hebben we heel wat nieuwe personeelsleden in ons huis mogen verwelkomen, stuk voor stuk
allemaal enthousiastelingen die van Dunecluze een warme thuis willen maken. (p. 7)
En er is nog een grote verandering op til. Binnenkort zal ook de buitenomgeving van
Dunecluze een metamorfose ondergaan. Zeven kunstenaars mochten in september hun
voorstel indienen voor een kunstwerk die de overkapping tussen Dunecluze en Maartenoom
zal verfraaien. Binnenkort weten we de uitslag en uiteraard houden we jullie op de hoogte
in de volgende flitsende editie van Ut De Cluze!
Maar mogen we u allereerst opnieuw (voor de vijfde maal) veel leesgenot toewensen!
Dunecluze-team
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‘Jong geweld’ over de vloer van Dunecluze!
Gedurende de maanden juli en augustus zijn de
kinderen van de ‘Speelveugel’ (speelpleinwerking
Koksijde) wekelijks op dinsdag naar Dunecluze gekomen.
Om de twee weken gingen de kinderen met de
bewoners op stap, de andere weken werden ingevuld
met andere activiteiten zoals crea, beweging of een
bakactiviteit.
De vakantie werd afgesloten met een pannenkoekenbak op dienst Rood. Voor zowel de
kinderen als onze bewoners werd deze samenwerking als zeer positief ervaren en er zijn nu
al akkoorden om dit initiatief volgende zomer te herhalen.
Arthurine Dupuis van dienst Oker vertelt:
‘Natuurlijk was ik te vinden voor dit project! Het contact tussen ons en
de kinderen is totaal anders dan een contact tussen ouders en hun
kinderen. Ik vind persoonlijk dat wij
de kinderen veel beter verstaan.
Wij hebben een heel leven achter
ons, we hebben geleerd te
relativeren, we zitten niet meer in een zorgende
functie en daardoor is het contact veel opener. Ik
denk, dat ook de kinderen dit moeten voelen.
Bovendien geeft het
contact met kinderen ons een dynamiek. Er zit leven in die
gasten, en daardoor was er hier op de dagen dat ze kwamen
ook veel meer leven op dienst.
Leuk was het moment, dat we aan de kinderen vragen mochten
stellen: met hoeveel ze thuis waren, of ze hun best deden op
school, wat ze doen in hun vrije tijd, ja zelfs: of ze al een
liefje hebben. En dan mochten de kinderen ons ook vragen
stellen: hoe we vroeger leefden, of
we nu gelukkig zijn, waarmee we
onze dagen vullen.
Voor mijn part kunnen de kinderen hier niet genoeg komen. Dat
jong geweld doet ons leven!’
Arthurine D.
4

WZC Dunecluze | Ter Duinenlaan 35 | 8670 Koksijde || Editie 5 Ut de Cluze | oktober 2012

Ontroermoment
Aan het begin van deze zomer kwamen er in Dunecluze kinderen van de speelpleinwerking
hier in Koksijde.
Ik merkte deze zomer dat er een vriendschap ontstond tussen Cäcilia en één van de jonge
gastjes: Stanley. Voor onze bewoners geven deze kinderen hen energie, levenslust en
jeugdigheid.
Verleden week vertelde een collega ergotherapeut me dat Stanley regelmatig Cäcilia
bezoekt.
En inderdaad, toen ik op afdeling Rood kwam zag ik dat Stanley bij Cäcilia zat plezier te
maken, te vertellen en te lachen.
Het gaf me een warm gevoel.
Lut Cambie

Yuna
‘t Is simpel: net zoals iedereen weet dat vensters de lichtinval van een huis verhogen, dat
centrale verwarming de temperatuur in een huis verhoogt en dat een tuin de waarde van
een huis verhoogt, zal een dier de gezelligheid in een huis verhogen.
Ook in Dunecluze weten we dat. Daarom kon je op Groen
al snel een konijn aantreffen Kamiel, op Oker: een parkiet
Titi en een papegaai Jacko.
Op Rood kwamen we er echter niet uit. Ook al wisten we
vrij vlug wat we wilden: een hond. Maar dan! Welke hond
moest het worden? Waar zou het diertje kunnen slapen,
enzovoort. Een hond aanschaffen voor het welzijn van
onze bewoners bleek geen sinecure. Dan toch maar een
goudvis?
Nu is het zo dat ik zelf een hond heb die uiterst geschikt is om de titel ‘rusthuishond’ met
waardigheid te dragen. Yuna is een zwarte labrador van 6,5 jaar oud. Ze heeft een grijze
baard en een hart van goud. Verder is ze rustig maar ook speels, gehoorzaam en uiterst
sociaal.
Ze kwam in ons gezin door toeval, het lot, of hoe je het ook wil noemen. Baasjes die te
weinig tijd hadden en daarom op zoek waren naar een nieuwe thuis voor haar.
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Zo’n anderhalf jaar geleden was dit. En Yuna paste zich wonderwel aan. Zo goed zelfs, dat
ik het waagde haar een drietal keer mee te nemen naar Dunecluze.
Mijn trouwe viervoeter vergezelde mij op gewone werkdagen, bleef rustig op haar dekentje
liggen als het voor de bewoners etenstijd was en veroverde al enige harten. Het contact
tussen de bewoners en Yuna verliep zo vlot en aangenaam, dat ik mijn collega’s voorstelde
om haar te ‘promoveren’ tot huisdier van afdeling Rood. Zo geschiedde:
Woensdag is Yuna-dag in Dunecluze!
Ik heb ondertussen een ‘BH’: bekende hond. Yuna
maakt blijkbaar indruk, want niet alleen de
mensen van dienst Rood, maar ook bewoners en
bezoekers van andere afdelingen kennen haar. Op
straat word ik soms aangesproken omdat men mij
herkent aan mijn hond, die naast me loopt. En
elke dag vraagt er minstens één iemand me
waarom ze er niet altijd bij is.
Yuna zelf was aanvankelijk een beetje op haar hoede, en hield mij voortdurend in ’t oog.
Wellicht was ze bang om in die vreemde omgeving achter gelaten te worden. Honden die ooit
van baasje wisselden, schijnen een zekere verlatingsangst te ontwikkelen. Ondertussen is
Dunecluze echter vertrouwd terrein geworden voor haar.
Het is een succesverhaal, en hopelijk één dat nog lang mag duren.
Els Janssoone, ergotherapeute

6
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Personeel
Nieuwe personeelsleden
Hannes Tamsin

(dienst Oker)

Afkomst: Afkomstig uit Nieuwpoort en zoon van Martine, hoofdverpleegkundige dienst Groen.
Verwachting: Voor ik hier begon, ben ik hier een paar keer op bezoek geweest. De
nieuwbouw beviel me enorm. Hier kan ik als nieuweling ook ondervinden wat het betekent in
een jong woonzorgcentrum te werken en de dynamiek en de beweging ervan te mogen
aanvoelen.
Troefkaart: Ik denk dat ik heel graag omga met
bewoners van de leeftijdsgroep zoals we die hier
hebben (dat had ik nooit gedacht als ik begon te
studeren!) Ik heb er deugd van hun verhaal te
horen en met hen een stevige band te kunnen
opbouwen.

Elien De Ruyck

(dienst Oker)

Afkomst: Ik woon in
deelgemeente van Koksijde.

Oostduinkerke,

een

Elien & Hannes

Verwachting: Ik ben verzorgende van opleiding &
heb ook een paar jaar ergotherapie gestudeerd. Gedurende mijn studies heb ik verschillende
stages gelopen o.a. bij ouderen, en deze doelgroep spreekt me het meeste aan.
Ik heb heel graag sociaal contact met mensen. Gezien de mensen lange tijd in een
woonzorgcentrum verblijven, kan ik veel met hen communiceren en kan ik een hechte band
opbouwen.
Troefkaart: Ik stel me open voor de mensen & heb oog voor hun noden. Ik ben een rustig
type en straal vertrouwen uit. Ik ben een goede ‘teamplayer’ m.a.w. ik wil gerust ‘inspringen’
als er een collega ziek is.

Sarah De Wilde

(schoonmaakteam)

Afkomst: Ik woon al van mijn vierde levensjaar te Koksijde.

Sarah

Verwachting: Ik was in een schoonmaakbedrijf aan het werk. Ik
deed er mijn werk heel graag, maar wou er nog een dimensie aan
toevoegen, namelijk het contact met mensen.
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Vandaar dat ik hier gesolliciteerd heb. Ondertussen ben ik hier een maand aan het werk en
ik voel me heel goed in Dunecluze.
Troefkaart: Ik communiceer heel graag, geniet van het contact met mensen. Een babbeltje
slaan met de bewoners vind ik super. Ik pak mijn werk gestructureerd aan en eindig niet
vooraleer het volledig gedaan is.

Martine Duchateau

(dienst Groen)

Afkomst: Luik
Verwachting: Mijn grootste verwachting is dat ik me goed voel in
Dunecluze en gelukkig ben.
Troefkaart: Ik ben altijd de kalmte zelf en steeds positief gezind.
Ook als er iets niet goed gaat, dan weet ik dat altijd alles in
orde komt!

Melanie Crombez

Martine

(dienst Groen)

Afkomst: Diksmuide
Verwachting: Ik hoop hier in Dunecluze terecht te komen in een
toffe groep met een goede sfeer, maar ik moet eigenlijk zeggen dat
ik die hier al gevonden heb. Ik hoop ook heel veel bij te leren op
dienst groen. Ik heb nu een contract van bepaalde duur en hoop
toch heel stilletjes op een vast contract .

Melanie

Troefkaart: Ik sta altijd voor iedereen klaar en heb steeds een luisterend oor en een
helpende hand voor mijn collega’s en de bewoners van Dunecluze.

Marie-Christine Lefever

(dienst Rood)

Afkomst: Geboren in Anderlecht en al 30 jaar woonachtig
te Diksmuide. Ze is moeder van 2 kinderen waaronder
Melanie Crombez die op dienst groen werkt.
Verwachting: Dat ik dit werk nog lang met veel plezier
mag doen!
Troefkaart: Ik heb voor de bewoners steeds een
luisterend oor en een helpende hand.
Marie-Christine staat samen met mevrouw Georgette
Weyn op de foto.

8

Marie-Christine
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Sabine Cambier

(schoonmaakteam)

Afkomst: De Panne.
Verwachting: Ik zou hier willen blijven werken en mijn
carrière als schoonmaakster verder zetten.
Troefkaart: Ik denk wel dat ik van mezelf mag zeggen
dat ik netjes, sociaal en hulpvaardig ben, ook ben ik
bereid om in de bres te springen voor mijn collega’s
indien nodig.

Sabine

Sabine staat samen met mevrouw Odette Lareu op de foto.
Ashley Lambrecht

(dienst Groen)
Afkomst: Ik heb altijd in Oostende gewoond, maar sinds juni van dit
jaar ben ik verhuisd naar Veurne.
Verwachting: Ik ben zorgkundige van opleiding.

Ashley

Ik heb altijd willen werken in een woonzorgcentrum, in de hoop dat
ik voor de mensen iets kon betekenen. Ik werkte, voor ik naar hier
kwam in een rusthuis te Oostende, maar omwille van mijn nieuwe
huisvesting in Veurne, is het leuk dat ik hier werk gevonden heb
dicht bij huis. Het werk valt hier goed mee.

Troefkaart: Ik denk dat ik lief ben met en voor de bewoners en aandacht heb voor hun
noden. Ik ben een rustig type, iets wat toch ten goede komt in het contact met de
bewoners van dienst groen. Ik denk dat ik op een vlotte manier omga met mijn collega’s.

Porreye Jasmine

(dienst Rood)

Afkomst: Westkerke. Ik heb 19 jaar in De Panne gewoond, maar sinds
april ben ik verhuisd.
Verwachting: Mijn verwachting is dat ik nog veel vaardigheden zal
kunnen en mogen bijleren. Ik heb stage gedaan op dienst Oker en ik
vond dit een zeer leerrijke en leuke ervaring. Dat was één van de
redenen waarom ik in Dunecluze wou komen werken.

Jasmine

Troefkaart: Ik ga graag met ouderen om en werk graag met hen
samen. Ik krijg veel voldoening van de kleine dingen die je voor de bewoners kan doen. Het
sociale contact met de bewoners vind ik het fijnste aan deze job!
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Vanessa Ryssen

(dienst Oker)
Afkomst: Ik woon al heel mijn leven in Adinkerke
Verwachting: Dit is mijn eerste werk. Heb stage gelopen in Dunecluze
(zowel op dienst Rood als Oker), en had de microbe te pakken om hier
te werken. Vandaar dat ik hier heb gesolliciteerd, en ik was blij toen ik
hoorde hier te kunnen beginnen.

Vanessa

Troefkaart: Ik heb graag contact met de bewoners en ben eigenlijk heel
blij met mijn beroepskeuze. Heb er altijd van gedroomd om verzorgende
te worden, en mijn droom is werkelijkheid geworden. Ik ben nog steeds heel blij met mijn
keuze.

Nele Deneffe

(dienst Oker)

Afkomst: Koksijde was mijn woon-en leefomgeving, maar ik woon nu gedurende 3 jaar in
Adinkerke.
Verwachting: Ik heb 7 jaar de richting mode gevolgd, maar ben daar niet verder in gegaan
In Koksijde woonde ik naast mijn pépé. Ons huis en het huis van
mijn pépé hadden een gemeenschappelijke tuin. Ik had dus heel
veel contact met hem. Toen zijn toestand verslechterde, ben ik
nog intenser voor hem gaan zorgen, en groeide bij mij de
behoefte om ’in de verzorging te stappen’. Ik begon te werken
als interim in De Panne, en toen de termijn ten einde was ben
ik op zoek gegaan naar nieuw werk en ben ik in Dunecluze
terecht gekomen.

Nele

Troefkaart: Ik vind dat ik goed met de bewoners kan omgaan en dat ik in de omgang met
ouderen ontzettend veel geduld heb. In tegenstelling tot mijn eigen dagelijkse leven, daar wil
ik dat alles vooruit gaat. Ik kan me vrij snel aanpassen aan een nieuwe werkomgeving

10
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Mosselfestijn
Op maandag 8 oktober konden de bewoners van dienst Rood genieten van een “echte
Koksiedse musselsouper mé frietn”! Voor de bewoners die geen “mussels” mochten, waren
er overheerlijke tomates crevettes met frietjes.
Aan de foto’s te zien heeft dat heel erg gesmaakt!

SMAKELIJK!
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Briljanten Jubileum
Octavienne Pirson en Charles Clement: twee bewoners van
ons WZC zijn mekaar 65 jaar trouw: een reden om een
feestje te bouwen in Dunecluze!
Charles: ‘Lang geleden, dat moet in het jaar 1946 geweest
zijn, leerden we elkaar kennen. Octavienne was bij haar
tante, en ik was er ook op bezoek omwille dat mijn moeder
een vriendin van de tante was.’
Octavienne: ‘In 1947 zijn we getrouwd en ondertussen is er
al een heel nageslacht: 2 kinderen, 3 kleinkinderen en 8
achterkleinkinderen.’
Charles: ‘We hebben op verschillende plaatsen gewoond. Op
een bepaald moment was het over en heen wonen in
Izegem en Koksijde. Vandaar dat het ook voor de hand
liggend was, dat we hier in Dunecluze terecht kwamen.’
Op 22 september was het feest. Een feest zoals het hoort, met alles erop en eraan.
Burgemeester, schepenen, familie, de twee hoofdverpleegkundigen Karin en Martine en Octavienne en
Charles hebben genoten van het aperitief en de hapjes.
Nadien volgde een feestmaaltijd.
Hoogtepunt voor de twee bewoners was de
accordeonmuziek van Karine. Octavienne en Charles: ‘Dat
maakte het feest compleet! Dat deed zo ontzettend deugd!
En voor zo’n feest willen we proberen er nog eens vijf jaar bij te doen’.

Huwelijk

O

p 20 juli was het een grote dag voor Tania (zorgkundige van op dienst Groen). Toen
trad zij in het huwelijksbootje met haar Geert.

Hoofdverpleegkundige Martine had samen met een paar collega’s van dienst Groen een mooie
sexy verrassing voor haar in petto!
12
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Geboortes

Marie-Lou

Het geheim is onthuld, een wiegje gevuld…
Marie-Lou is het eerste dochtertje van Rosalie
Vlaemynck en Jan Decru.
Marie-Lou werd geboren op 9 augustus 2012, woog 3,330
kg en was 50 cm groot (of klein).

Mathis

Weer zijn we blij! De ooievaar bracht er een
jongentje bij!
Mathis werd geboren op 4 september en woog 4,11
kg. Hij was 51 cm groot.
Mathis is het zoontje van Tom Van Herck en Wendy
Debeer. Hij is het broertje van Amber en Milan.

Welkom Marie-Lou & Mathis!
Proficiat aan de mama’s & papa’s!
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Bewoners
Nieuwe bewoners
In de maanden juli, augustus en september mochten we de volgende bewoners welkomen:
Messelis, Lutgardis

(K 103)

Gesquiere, Lucienne

(K 132)

Luca, Rachel

(K 130)

Oyaert, Margareta

(K 116)

Pirson, Octavienne

(K 304)

Barbier, Paula

(K 106)

Verheecke, Lea

(K 110)

Duym, Willy

(K 207)

Grauwet, Marie

(K 227)

Vanbuckhave, Georges

(K 209)

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 juli, augustus en september moesten we afscheid nemen van volgende
bewoners:
Viane, Yvonne

°1927 07/07/2012

D’Artoi, Victoire

°1927 26/08/2012

Callenaere, Arnold °1936 24/07/2012

Hoflack, Gabrielle °1929 31/08/2012

Vanelslander Hugo °1947 10/08/2012

Vlieghe, Simonne

°1920 07/09/2012

Debaeke Daniel

°1924 12/08/2012

Janssens, Jacob

°1931 15/09/2012

De Vuyst Leon

°1923 15/08/2012

Tratsaert, Gilbert °1926 30/09/2012

De Letter Monique °1943 21/08/2012

Omdat er liefde is
bestaat er geen voorbij.
In alle eeuwigheid ben jij.

Onze deelneming aan familie & vrienden
14

WZC Dunecluze | Ter Duinenlaan 35 | 8670 Koksijde || Editie 5 Ut de Cluze | oktober 2012

Hiep hiep hoera!

Verjaardagen
Bewoners
OKTOBER
5
9

21

NOVEMBER

Elvira Hauspie
Willy Duym
Marie-Thérèse Maes

DECEMBER

Cäcilia Swiecinsky
3 Maria Enckels
13 Agnes Dorné
25 Pieter Van Wijk
28 Maria Balcaen

Walter Declercq
9 Denise Boone
14 Martha Kempe
21 Greta Carael
27 Thérèse Bogaert
28 Anna Jacobs

NOVEMBER

DECEMBER

2

3

Personeel
OKTOBER
2

4
6

13

Jana Danneels
Melissa Wydoodt
Vanessa Ryssen

Colinda Allermeersch

Annie Catteeuw
16 Brigitte Seru
20 Mieke Boeckx
31 Nathalie Deman
31 Melanie Crombez
16

2 Jan Nagels
Ursula Delacauw
9 Jana De Gendt
8 Hannes Tamsin
14 Krista Vantroyen 12 Marie Jeanne Basyn
20 Vicky Degrande
13 Julie Vanoverberghe
22 Nadine Demeyer
15 Nele Deneffe
25 Wendy Crombez
23 Sabine Cambier
24 Veerle Hennebel
3
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Vrijwilligers
Salvatore
Sinds 1 augustus hebben we het genoegen de
vrijwilliger Salvatore Gargiulo te verwelkomen in ons
Dunecluze-team. Hij is een allround medewerker en
staat in voor allerhande taken: ondersteuning geven
aan de logistiek medewerkers, technieker voor de
kleine klusjes, enz.
Maar wie is die Salvatore die we hier elke dag zien?

S

alvatore heeft Italiaanse roots en is afkomstig van de provincie Napels. Toen Salvatore
13 jaar was en Napels als regio steeds gevaarlijker werd raadde zijn oom aan, om Italië
te verlaten en naar België te verhuizen. Zijn oom woonde namelijk al enkele jaren in België
en wist dat het veel comfortabeler leven was in België dan in Napels op dat moment.
Zo gezegd, zo gedaan! Zijn vader verhuisde eerst alleen naar België om werk te zoeken.
Toen hij werk vond in een fabriek voor metaalbewerking liet hij het ganse gezin (Salvatore
heeft nog 8 broers en 2 zussen) ook mee verhuizen naar België. Salvatore is de tweede
oudste telg van het gezin Gargiulo.
Salvatore is hier toen naar school geweest van zijn 13e tot zijn 16e in de buurt van
Waterloo. Daarna is hij aan de slag gegaan in een fabriek waar men de assemblage deed
voor verschillende automerken. Na een jaar is hij in Houthalen gestart om in de mijnen te
werken als technieker voor het herstellen van allerlei machines. Wat later werkte hij in een
Macro winkel te Wallonië. Daarna is hij nog twee jaar afwasser geweest in een restaurant
om daarna in de keuken mee te helpen als kok. Daar heeft hij de smaak van het koken goed
te pakken gekregen want niet veel later startte hij zijn eigen restaurant op in Nieuwpoort.
Salvatore is ook trotse vader van dochter Chiara en zoon Vincent. Chiara volgt nu les in
het eerste jaar in het Immaculata-instituut in De Panne en houdt, net zoals haar vader,
enorm veel van paarden. Ze droomt zelfs van een job als dierenarts later. Vincent is 26 en
volgt zijn vader op bij het uitbaten van zijn restaurant in Nieuwpoort. Salvatore heeft nog
steeds de horeca-microbe te pakken en helpt z’n zoon elk weekend in de keuken van zijn
restaurant.
Favoriete muziek: alle muziek van de betere
Franse zangers zoals Johny Hallyday, Michel
Sardou enz.
Favoriete film: Le huitième jour
Plat préféré : Ossobuco
Favoriete drank: Wijn! (hoe kan het ook anders)
Hobby’s: Paardrijden en koken

Salvatore gaat 1 maal per
jaar naar Italië om zijn
familie te bezoeken, maar
gaat ook geregeld op reis
naar het mooie zuiderse
Kreta.

Salvatore, bedankt voor je dagdagelijkse inzet en veel succes nog in Dunecluze!
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Oproep aan alle vrijwilligers!

D

e zomer is voorbij, de blaadjes vallen van de bomen en binnenkort mogen we misschien
wat sneeuw verwachten! Het is nog vroeg, maar we dromen zelfs al stilletjes van een
witte kerst! En wat zou een witte kerst in Dunecluze zijn zonder
de kerstmarkt en de kerstfeesten!
Njamie.. wafels
en glühwein!

Kerstmarkt
Dit jaar nemen we het roer in eigen handen voor de organisatie van de kerstmarkt.
De ergotherapeuten zijn al volop bezig met de planning hiervan, maar hun dromen
zijn groot!
En wie kan er die grote dromen beter waarmaken dan onze vrijwilligers!
De kerstmarkt gaat door op zaterdag 8, zondag 9, maandag 10 en dinsdag 11
december (telkens in de namiddag).
Buiten zal er een verkoopstandje staan waar men zal kunnen genieten van een warme
glühwein en warme wafels. In de inkomhal zal een verkoop worden gehouden van
zelfgemaakte cupcakes, marsepein, confituur, choco, sieraden, enzovoort. We zijn dus nog op
zoek naar vrijwilligers die willen meehelpen met het vooraf bereiden van die cupcakes,
marsepein, choco, confituur, enz. en die tijdens de kerstmarkt wat mee willen instaan voor
de verkoop.

Kerstfeesten
Op dinsdag 18 december, woensdag 19 december, donderdag 20 december zal er opnieuw in de
cafetaria een kerstfeest per dienst worden georganiseerd. Elke bewoner zal 2 familieleden
mogen uitnodigen om mee te genieten van een heerlijk feestmaal. We zijn nog volop op zoek
naar vrijwilligers voor:






Het aankleden van de feestzaal;
Bewoners te begeleiden van kamer naar feestzaal De
Kelle;
Het opdienen van het feestmaal;
Het afruimen en afwassen;
Klaarzetten van de zaal voor de volgende dag.

Zin om mee de handen uit de mouwen te steken samen met het Dunecluze–team? Laat dan
snel iets weten aan het onthaal! Geef je beschikbare dag(en) door aan Mieke of Jana en we
contacteren je voor verdere planning! En onthoud… hoe meer zielen, hoe meer vreugd!
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Wandeling in de Senegalese wijk van Koksijde
Het was een zonnige namiddag en we stapten met 8
bewoners, vrijwilligers, familieleden en een goede gids naar
de Senegalese wijk.
We startten op het Bad Schallerbachplein waar we het
verhaal hoorden over de renovatie van het plein met het
kunstwerk “de branding” en waar we ook luisterden naar
het verhaal van het “verstoten” Manneke Pis, le petit
bourgeois.
Maria Ackou kent deze wijk heel goed en kan zelf ook heel
wat vertellen. Haar huis staat heel dicht in die buurt.
De sfeer is goed, we gaan
verder in de Sorellaan en
houden halt bij de 1ste villa van
Gaston Lejeune die hij aanvankelijk zelf bewoonde. Het is een
grote woning die later opgedeeld werd in 2 en die hij verkocht.
Gaston Lejeune is geboren in Verviers, kwam hier wonen en
heeft tal van woningen getekend voor deze Senegalese wijk. Er
werd zelfs een straat naar hem vernoemd.
Komt de benaming van de Senegalese wijk van de Zouaven, die
als Franse keurtroepen afkomstig uit Noord Afrika hier
kwamen strijden tijdens WO I, of kwam de benaming er doordat
heel veel van de bewoners kolonialen waren? In ieder geval zien we namen van huizen als
FENDAKO en KITOKO, woorden uit Afrika. Bij Yvonne Engelbrecht kwamen veel herinneringen
boven van haar koloniaal verleden. Ze vertaalde de naam “villa Kitoko” als: mooie villa.
We bewonderen de huizen, onze “cottages”.
De architecten lieten zich inspireren door de
Engelse Cottages en door het Normandische
vakwerk. We staan versteld van het aantal
verschillende daken, oorspronkelijk zonder
dakgoot. We vernemen hoe uiteindelijk de
“stadsmensen” terug wilden naar “de buiten”
en hoe ze hun huis bouwden om optimaal te
leven in harmonie met de omgeving: loggia’s,
erkers, balkons, luifels….

18

WZC Dunecluze | Ter Duinenlaan 35 | 8670 Koksijde || Editie 5 Ut de Cluze | oktober 2012

Toen we bij een dubbele villa kwamen met Latijnse namen; zoals “carpe diem” en “ Hora
Fugit” gaf Emile Gilis een perfecte vertaling: pluk de dag en het uur vlucht of de tijd vliegt.
Freddy merkte op dat er in Koksijde zeer veel
nieuwe appartementen bij gekomen zijn. Ja… de
tijden zijn veranderd.
Nadien gingen we gezellig een koffietje drinken
en kwamen bijna droog thuis: hé Denise en
Cécile.
We waren verrast: de Senegalese wijk, zo
dichtbij en toch onbekend. We hoorden praten
over Oostenrijk (Bad Schallerbach), Brussel,
Engeland, Normandië, Afrika….
We hebben niet “Le tour de l’ Europe” gemaakt, maar zijn met deze wandeling toch een
beetje op reis geweest.
Met heel veel dank aan onze goede gids!

Koksijde leeft
De gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen zijn voorbij. Het zomerseizoen is achter de
rug. De maanden september en oktober zijn in onze gemeente zeer druk geweest.
De kandidaten voor de verschillende lijsten liepen de deuren plat en hebben getracht de
kiezer voor zich te winnen. Tientallen folders en brieven deden de brievenbussen barsten.
Samen met jou hoop ik dat de beste kandidaten verkozen zijn. Onze gemeente verdient de
beste bestuurders!
Zoals in vele gemeenten werden deze en
vorige maand heel wat festiviteiten en
openingen van nieuwe realisaties in de kijker
gesteld. Zeer interessant was de in gebruik
name van een voelaquarium in het Navigo
(Visserijmuseum Oostduinkerke). Wie het
visserijmuseum al bezocht, weet dat de
kelderverdieping een levensgroot zeeaquarium
heeft met schitterende zeevissen zoals
zeebaarzen, schollen en rode ponen.
Nu krijgt dit aquarium nog een extra en kun je van heel dichtbij kennis maken met
hondshaaien, roggen en diklipharders.
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Deze vissen kun je zachtjes aanraken en houden
daarvan. Zeker de moeite als je weet dat het museum
voor inwoners van Koksijde gratis toegankelijk is.
Van maandag 15 tot en met woensdag 17 oktober
wordt een grootschalige militaire oefening gehouden op
en rond de basis Koksijde. Hieraan zullen een 600-tal
militairen deelnemen.
Volgens bepaalde bronnen zullen er enkele C130’s
(militaire vrachtvliegtuigen) landen en zal er heen en weer worden geschoten. Er zullen heel
wat militaire voertuigen de wegen van onze
gemeente doorkruisen. De oefeningen zouden
ook ’s nachts voortduren. Aan de nachtridders
onder ons zou ik goede raad geven zich met de
nodige zorg op pad te
gaan en op te letten
niet in een hinderlaag
te lopen.
Voor de sportievelingen
in Dunecluze zal de opening van de Koksijde Golf ‘ter Hille’ een
zegen zijn. Onder het oog van 5000 bezoekers werd tijdens het
weekend van 8 tot 10 september de mogelijkheid gegeven een blik te
werpen op de ontwikkeling van het golfterrein waarvan de driving
range (oefenterrein) in gebruik genomen is. Tientallen nieuwe golfers
proberen er nu de techniek van het golfspel onder de knie te
krijgen.
Tot slot wil ik nog een pluim geven
aan de medewerkers van het
bloemenfestijn “Koket Koksijde” dat
een streling was voor het oog. De
kleurrijke bloemenpracht en de mooie
creaties brachten menig bezoeker in
beroering.

20

WZC Dunecluze | Ter Duinenlaan 35 | 8670 Koksijde || Editie 5 Ut de Cluze | oktober 2012

Op de kunsttoer
Twee bewoners van dienst Oker: Willy Brunet en Cecilia Aerts vonden elkaar in een
gemeenschappelijke interesse.
Willy: ‘ Op een bepaald ogenblik ben ik gevraagd om de techniek van
aquarel aan te leren aan een andere bewoonster van onze dienst.
Heel mijn leven ben ik geboeid en ‘gebeten’ geweest van artistiek
werk, ik volgde academie op verschillende plaatsen.
Ik heb met verschillende verfsoorten geschilderd, maar aquarellen is
toch een van mijn favoriete mediums. Gezien je aan een aquarel niets
kunt bijwerken, verbeteren of herwerken, is het ook bijna niet
mogelijk een aquarel na te schilderen. Elke stuk is uniek. Voor mij
‘voelt’ schilderen met waterverf als ‘echt’, ‘innerlijk’, ‘leven’,
‘direct’…
Ik heb Cecilia proberen aan te tonen hoe
je tot een aquarel komt, volgens de
methode (of een van de methoden)
waarop ik het doe.
Het was voor mij een uitdaging die ik
heel graag aangegaan heb’.
Cecilia: ‘Met grote dank heb ik de
uitdaging van Willy aangenomen.
In mijn vroegere leven, toen ik ongeveer
16 à 17 jaar was, heb ik vaak
geschilderd. Dat maakte toen deel uit van mijn artistieke vorming. En nu, meer dan 70 jaar
begint de microbe opnieuw te kriebelen. Hopelijk kan ik hier nu de tijd en de rust vinden om
af en toe te schilderen.
Ik vond het ongelooflijk hoe Willy een vel papier aanpakt met water en verf
(heeeeeeeeeeeeeel veel kleurtjes!): hij doet dat hevig en direct.
Ik heb niet de ambitie om grote dingen te maken, ik wil er vooral plezier aan beleven en mijn
eigen weg daarin zoeken en vinden.’
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Gebruikersraad
Verslag van 20 september 2012
Communicatie in Dunecluze
Er zijn heel wat werkgroepen die een goede communicatie van de zorg in Dunecluze
nastreven:
 Overleg op alle diensten op geregelde tijdstippen:
’s morgensvroeg tussen de nachtdienst en de ochtendverzorging, om 10.30, 16 uur en
om 19.45 met de laatavonddienst en de nachtdienst.
 Er zijn ook verschillende werkgroepen met specifieke doelstellingen:
hef & til, incontinentie, personen met dementie, palliatieve zorg, voeding, wondzorg en
diversiteit.
 Andere belangrijke overlegmomenten zijn:
MDO (multidisciplinair overleg) van bewoners.
Het wekelijkse stafoverleg met directie, zorgcoördinator, hoofdverpleegkundigen,
kinesisten, ergotherapeuten, sociale dienst, logopediste, vertegenwoordiger van het
schoonmaakteam en de onthaalmedewerkers.

Vrijwilligerswerking in Dunecluze
Naast 80 personeelsleden telt Dunecluze ook een 63-tal vrijwilligers. We sommen nog even
op waar al deze enthousiastelingen ons bijstaan in onze werking:
 Uitbating van de cafetaria: dagelijks van 14u00 tot 17u00.
 De praktische vrijwilliger: helpende hand bij activiteiten en uitstappen, intern vervoer,
korte wandelingen, vervoer naar de dokter…
 Creatieve vrijwilligers: hulp crea activiteiten, bij het aankleden van ons huis voor
speciale gelegenheden…
 De psychosociale vrijwilliger: bezoek bij bewoners.
 De administratieve vrijwilliger: hulp bij de administratie aan het onthaal.

Mededelingen
 Facturatie: Mogelijkheid tot domiciliëring van de verblijfsfacturen bij de bank.
Betaling staat gepland omstreeks de 19de dag van de lopende maand.
Domiciliëring zorgt ervoor dat uw regelmatig terugkerende facturen automatisch
worden betaald, zo hoeft u zich nooit zorgen te maken of een factuur al dan niet op
tijd betaald is.
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Mochten er bewoners zijn die dit formulier nog niet hebben ingevuld, mogen ze dit nog
steeds doen. Indien je over geen formulier meer beschikt, kun je steeds een nieuw
formulier aanvragen aan het onthaal.
 Samenwerking: I.s.m. het Sociaal Huis is er nu de mogelijkheid voor Koksijdse senioren
(65+) om een middagmaaltijd (soep, hoofdmaal & dessert) te nuttigen in de cafetaria
van Dunecluze voor de prijs van € 7,50. Meer info hieromtrent kunt u verkrijgen aan
het onthaal.

Voeding
Er wordt een adviescommissie voeding opgestart in ons huis. Wij nodigen bewoners en
familieleden uit die zich hiervoor willen inzetten. Het eerste overleg zal plaatsvinden op
maandag 26 november 2012 om 13u00 in de vergaderzaal.

Kerst
De kerstfeesten voor de bewoners gaan door op 18, 19 en 20 december. Elke bewoner kan 2
familieleden uitnodigen om samen te vieren.
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Denksport
Winnaar
Winnaar van vorige mysterieuze fotovraag:
mevrouw Ackou Maria. Proficiat Maria!
Zij ontving een drankenkaart ter waarde van € 10.
Het antwoord op de vorige vraag:

‘Gleuf om geld in te werpen van de drankenautomaat’.

Wie is het?
Vanaf deze editie gaan we van start met een nieuwe denkpuzzel. 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 je wie zich hieronder
voorstelt? Vul dan snel het antwoordstrookje in op pagina 27 in en bezorg het voor 30
november terug aan het onthaal bij Mieke & Jana of aan een medewerker op jouw dienst.
Onder de goede inzendingen wordt een leuke prijs verloot & wie weet ben jij de winnaar!

“Weet jij wie ik ben? Ik ben behulpzaam en goedlachs. Ik stop
mijn blauwe ogen vaak achter een bril maar mijn bril verlies ik
regelmatig. Ik ben geen ochtendmens & poets eigenlijk niet zo
graag. Van 7u30 tot 16u00 ben ik aan het werk in Dunecluze. Ik
hou van zingen (ook al kan dat een beetje vals zijn) en kijk
graag naar voetbal, koers & Cyclocross. Een club Brugge
supporter, dat ben ik! Het liefst van al eet ik Italiaans. Van
winkelen hou ik niet zoveel, behalve als ik schoenen ga kopen. Ik
woon in Veurne en ga elk weekend paardrijden. Altijd draag ik
een ketting met een paardje. Ik zie heel graag kindjes. Tot slot
verklap ik je de betekenis van mijn naam: ‘Vreugde’. Wie ben ik?”
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Woordzoeker
Zoek de woorden in onderstaande lettersoep:

H
E
R
F
S
T
V
A
K
A
N
T
I
E

Q
W
I
N
D
R
C
K
C
Q
K
N
R
K

H
E
R
F
S
T
T
A
F
E
L
B
B
A

L
M
J
A
A
R
G
E
T
I
J
D
E
S

S
M
A
P
E
I
J
S
C
R
B
P
H
T

Y
P
A
D
D
E
S
T
O
E
L
G
E
A

I
F
V
H
E
P
A
Z
C
E
V
R
R
N

P
O
M
P
O
E
N
R
C
X
L
E
F
J

S
P
I
N
N
E
N
G
W
H
I
G
S
E

A
D
P
M
I
F
Q
F
J
E
E
E
T
X

G
K
D
P
U
W
H
T
U
R
G
N
B
P

J
W
T
A
K
K
E
N
B
F
E
U
L
G

M
Z
L
A
A
R
Z
E
N
S
N
G
A
W

B
L
A
D
E
R
E
N
M
T
Z
U
D
A

H
A
L
L
O
W
E
E
N
W
W
U
G
A

R
I
E
I
K
E
L
S
O
K
A
R
C
I

P
O
P
F
R
Z
V
I
R
U
M
L
T
E

G
E
S
N
G
Y
S
T
O
R
M
G
A
N

Herfst

Pompoen

Eikels

Takken

Paddenstoel

Herfsttafel

Herfstvakantie

Regen

Bladeren

Spinnen

Vliegenzwam

Halloween

Storm

Wind

Guur

Herfstblad

Jaargetijde

Kastanje

Laarzen

Waaien
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Agenda
Oktober

24
24
25
26

oktober:
oktober:
oktober:
oktober:

Koor.
Grootouderfeest in school de Ark.
Kinderen interviewen bewoners: “nu of ooit”
Kinderen interviewen bewoners: “nu of ooit”

(interviews vinden plaats in school de Ark.)
November

13 november:
Ontspannende namiddag klankschaaltherapie.
21 november:
Optreden van ons huiskoor van 14u- 16 u in de cafetaria.
22 november: Wellnessdag!
26 november: Super bingo van 14u00 tot 16u00 in de cafetaria.
19 t.e.m. 27 november: Seniorenweek.

December

8 december :
9 december :
10 december :
11 december :
12 december:
18 december:
19 december:
20 december:

Zeg, Gerard,
hoe heet dat weer?
Hetgene we gisteren
hebben gedaan?

Kerstmarkt van 14u tot 17u
Kerstmarkt van 14u tot 17u
Kerstmarkt van 14u tot 17u
Kerstmarkt van 14u tot 17u
Koor, om 14u00.
Kerstfeest dienst Groen.
Kerstfeest dienst Rood.
Kerstfeest dienst Oker.

Meer info volgt nog!

Uitnodiging voor bewoners &
familie volgt nog!

Zucht…
Geheugentherapie

Deze cartoon is gebaseerd op waargebeurde feiten. Omwille van de privacy werden fictieve namen gebruikt.
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Oproep
Wij zijn op zoek naar:
- Allerlei cadeautjes voor de super LOTTO, die zal doorgaan
tijdens de week van de derde leeftijd:
Bijvoorbeeld: reukwaren, zeepjes, zakdoekjes, sjaals, toilet- of
andere zakjes, snoeperij, een nieuwe knuffel, iets om de kamer
mee op te smukken…
- Kleine (gelijke) glazen potjes voor de kerstmarkt.
Bijvoorbeeld: potjes van babyvoeding of andere kleine confituurpotjes.
- Vrijwilliger, Kris en zijn mede- creatievelingen zijn
op zoek naar kanten stofjes om in hun crea
activiteit te gebruiken. Hebt u nog kanten stofjes
liggen, die u niet langer wenst te houden?
Kunt u ons helpen? Cadeautjes en/of potjes mogen afgeven worden
voor 15 november: aan het onthaal of aan de ergotherapeuten.
Kanten stofjes mogen doorlopend aan het onthaal bezorgd worden. Alvast bedankt!

Antwoordstrookje
(fotovraag op pagina 24)

Naam bewoner : ----------------------------------------- .
Kamernummer : ------------------------------------------ .
Antwoord op de vraag (zie p. 24): de persoon die we
zoeken is… ------------------------------------------- .
Bezorg deze strook vóór 30 november 2012 aan het onthaal
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