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Voorwoord

H

ier zit ik, in een zonnetje dat ons 19 graden gunt op zondagmiddag 9 maart. Uit goed
ingelichte bron heb ik vernomen dat men hierboven van plan is daar de eerstvolgende
zes maanden weinig of geen verandering te brengen. De temperaturen zullen logischerwijze nog wat oplopen, dat wel. Regenen zal het net voldoende doen om de boeren tevreden te stellen, maar dan enkel ’s nachts. Om de vrijwel verwaarloosbare mogelijkheid dat
er toch een kleine storing in dit fijn uitgekiende schema komt, niet volledig uit te sluiten,
wordt ons gevraagd paraplu, wollen jas, handschoenen, muts, sneeuwbanden en ijskrabber
nog even binnen handbereik te houden.
Dunecluzenaars staan stilaan bekend in Koksijde en omstreken als levensgenieters en
straatlopers en we hebben er dan ook geen gras laten over groeien. Met de hulp van heel
wat vrijwilligers werd onze eerste wandeling dit jaar een zeer aangename pre-lenteervaring.
We zijn van plan Dunecluze door de lente en de zomer te laten overspoelen. De deuren
open te zetten, we zien wel wie er binnenkomt en wat dat doet met ons. We hadden het de
afgelopen winter met o.a. onze kerstmarkt en de verschillende lezingen. Binnenkort komt er
veel jong volk onze tuin doorzoeken naar paaseieren. Goede zielen springen binnen om onze
huisgemaakte producten te kopen, ten voordele van ‘levensloop’. En dan zijn er nog de vele
studenten en schoolkinderen die hier voor stage of een activiteit over de vloer komen. Allemaal mensen die hier niet wonen of werken, maar op de één of andere manier door Dunecluze aangetrokken worden en zeer welkom zijn.
Alvast veel leesplezier bij deze Ut De Cluze! Ik draai me nu even om want mijn gezicht lijkt
te verbranden.

Els Janssoone, ergotherapeute
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Levensloop
Levensloop is een feestelijk evenement voor alle leeftijden. Het draait helemaal rond solidariteit en verzameling
van fondsen voor de strijd tegen kanker. Kanker slaapt
nooit, het is een voortdurend gevecht voor de patiënten
en hun familie. Levensloop, dat 24 uren duurt, symboliseert die strijd en de uitdagingen die je moet overwinnen tijdens de ziekte!
Dunecluze wil zich engageren om deel te nemen aan levensloop. Dit gaat door op 31 mei en 1
juni 2014. De start wordt zaterdagnamiddag gegeven om 15u en er wordt afgesloten zondagnamiddag om 15u.

€8

Met je team loop of wandel je 24u na elkaar. Wij hebben reeds 26 enthousiaste deelnemers, ieder uur neemt er minstens 1 collega van Dunecluze deel.
Soms zijn er 2 of 3 collega’s die samen gaan wandelen of lopen. Er kunnen
nog steeds mensen aansluiten. Ieder deelnemer betaalt 10 euro om deel te
nemen.

€7

De bewoners en de ergotherapeuten dragen ook hun steentje bij door confituur en advocaat te maken en dit voor een
prijsje te verkopen ten voordele van levensloop. De cava
Freixenet brut wordt ook verkocht aan
€4
een democratisch prijs, ten voordele van
levensloop.
Als team Dunecluze dragen wij zo ons
steentje bij, wie ons wil steunen kan
steeds terecht bij de receptie.

Martine Vandamme hoofdverpleegkundige

De Karre
Op donderdag 16 januari gingen we met enkele mannen van
Dunecluze op uitstap. We gingen de leerlingen van het VTI
bezoeken in hun atelier te Veurne. Zij waren reeds in oktober
gestart met het ontwerp en de realisatie van een marktkar
voor Dunecluze. Wij wilden met eigen ogen gaan kijken hoe ver
ze al zaten in de productie en kregen een rondleiding in de
vernieuwde machineafdeling van de school. Ik kende er persoonlijk niks van, maar de mannen duidelijk wel.
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Uiteindelijk toonden ze ons de ‘half afgewerkte’
kar en we zagen dat het goed was. En je kan het
al raden, als je met zes mannen op stap bent, kan
je niet gewoon zeggen, we zijn terug naar huis,
maar moet je nog ‘e goein’ gaan drinken, en dat
deden we. Op de markt in Veurne parkeerden we
ons busje, dronken onze mannen een lekker biertje
en vertelden ze met elkaar over hun goeie ouwe
tijd. Een heel gezellige voormiddag dus, zeker voor
herhaling vatbaar.
Op 26 februari zagen we de jongens van het VTI terug. Deze keer kwamen zij naar Dunecluze, en ja… met de afgewerkte marktkar. We konden niet wachten om hem in gebruik te nemen. Jana van het onthaal maakte nog een mooi kapje voor erop en algauw werd de marktkar gedoopt tot ‘De Karre’.
Sedert donderdag 13 maart gaat ‘De Karre’ wekelijks rond
op de diensten van Dunecluze met een uitgebreid gamma:
tijdschriften, kranten, kruiswoordraadsels, wenskaarten,
snoep en koekjes, bloempjes en planten, sjaaltjes, kettingen,
oorbellen, handschoenen, verzorgingsproducten…
Met dit initiatief willen we de bewoners de kans geven zelf
kleine aankopen te doen. Winst maken is niet aan de orde,
de bewoners een groter gevoel van vrijheid bezorgen is
onze inzet. Vrijwilligster Linda en Ann zijn wekelijks van de
partij en baten De Karre met hart en ziel uit.

Griet Ballieu, animatie

Mien karretje
Wat is de tijd van ‘mien karretje’ lang geleden. Ik
weet het allemaal niet goed meer. Ik ben geboren en
getogen in de gemeente Lissewege… en daar trok ik
ook rond met mijn karretje.
Het was gevuld met ‘wienkelwoare’. En wat ik meehad, was bepaald door wat ik zelf kon kopen. Men
hoorde mij afkomen, want het contact van de houten
wielen met de kasseistenen maakte veel lawaai.
En bovendien had ik een bel. Mensen wisten dat ik er was, en bij sommigen, mijn vaste klanten, belde ik aan. Ik nam bovendien tijd voor een babbeltje… en hoorde wel van iedereen wat.
Het is lang geleden, die goeie oude tijd, waar de winkel tot bij de mensen kwam…
En dat we dit nu, opnieuw mogen meemaken.

Antje Seynaeve
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3 koningen
6 januari was een heel speciale dag voor de kinderen van
“De Ark” uit de Bliecklaan. Zij stapten daar van kamer tot
kamer om het driekoningenlied te zingen. Heel veel bewoners zongen uit volle borst mee en beloonden de kinderen
met een lekkernij. Tot slot werden de kinderen verrast
met zelfgemaakte wafels, taart en een glaasje limonade.
Volgend jaar zijn we terug van de partij!

Lezing Bart Moeyaert
Bart Moeyaert heeft hier deeltjes van zijn jeugd doorgebracht, vertelde hij ons. Met het dak van de ‘bananenkerk’ op de achtergrond.
Hij vond het dan ook fijn hier nog eens terug te komen.
Hij stelde ons zijn moeder en zijn vader voor. Zijn zes broers, die
hem voor een stuk gemaakt hebben tot wie hij is. Ze waren hier
natuurlijk niet echt, maar toch zagen we hen. In uiterlijk, daden en
gedragingen. Dat komt omdat Bart niet alleen een hele goeie schrijver is, hij is ook een zeer boeiende verteller. Het was héél stil in
de zaal en iedereen was vol lof na afloop.

Els Janssoone, ergotherapeute
Bart sloot af met een gedicht dat ik jullie niet wil onthouden:

Siberië
Geef me je jas
van bont van teddyberen.
Sla je arm om me heen
en al je winterkleren.
Zoen me tot ik warm word.
Zoen me tot ik spin.
Trek je eigen huid dan uit,
Stop mij eronder in.
Sus me met je hartslag.
Wij ons wij ons wij ons.
Maak van dit veel te grote bed
Een heel klein fort van dons.
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Namiddag met Renata Bruggeman
Waar het bij de lezing van Bart Moeyaert soms muisstil was,
was het op de vertelnamiddag met Renata Bruggeman eerder
luid. Om te beginnen heeft Renata een klok van een stem waar
ze vaak nog eens extra mee uithaalde om de spanning in haar
verhaal op te drijven. Maar daarnaast was het ook erg grappig
waardoor het gelach van het publiek tot buiten te horen was.
Ze gaf ons ‘les’ in de werking van kruiden en planten met een
knipoog naar de liefde. De dag voor Sint-Valentijn vroeg daar
om. Je hoefde echt geen groene vingers te hebben om
van Renata’s verhaal te genieten. Zij heeft de kunst van
het vertellen goed begrepen.
Net zoals bij de vorige twee lezingen in ons huis, was er
een mooie opkomst van geïnteresseerde Dunecluzenaars
én Koksijdenaars van buiten ons huis. De bibliotheek van
Koksijde hielp ons bij de organisatie van deze namiddag
en wij zorgden nog voor een lekkere wafel en warme
chocomelk als afsluiter.

Els Janssoone, ergotherapeute

Friedtheater: ‘En…Alles goed?’
Ik ben Kris Vanlerberghe, vrijwilliger bij Dunecluze. Enige tijd geleden lagen er
folders aan het onthaal van Dunecluze over een voorstelling in het Casino.
Het ging over een theater van Fried Ringoot, die over zijn strijd tegen
kanker en de lange lijdensweg die daarop volgde op een aangrijpende
en ook ludieke manier vertelde. Alle vrijwilligers werden aangesproken
om er naar toe te gaan, wat ik ook deed. Er waren meer dan twintig
vrijwilligers van Dunecluze aanwezig en ook een tiental personeelsleden en de directeur.
Fried overwon schildklierkanker, maar door de behandeling kreeg hij
zware osteoporose. Hij was 39 jaar toen alles begon en zal nooit
meer kunnen werken. Daarom maakte hij dit pakkende theaterstuk,
waarvan ik echt heb genoten… Soms was het aangrijpend mooi en ontroerend, dan weer heel hilarisch en vol humor. Fried vertelde hoe mensen zeggen: ‘Amai, gij ebt chance, gij moogt gratis parkeren’… Hij vertelde
ook over een bezoek aan de controlearts van de mutualiteit, die hem vele
vragen stelde om een eventuele uitkering te kunnen toekennen.
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‘Meneer, alles goed met jou?’
vroeg de arts aan Fried. ‘Vertel
eens, wat kan je nog?’. ‘Mijn kleren aandoen, werken op zelfstandige basis, iets doen in het
huishouden en nog heel wat
meer, maar op mijn (beperkte)
manier uiteraard’ antwoordde
Fried. Waarop de arts hem een
uitkering weigerde en Fried ondanks zijn beperkingen geen inkomen krijgt. Dat wekte bij Fried
heel wat frustraties op en dat
voel ik ook. Ik herkende mij in
heel wat zaken die Fried aanhaalde. Ik leef ook met een beperking, de gevolgen van een
hersenvliesontsteking die ik als 10weken-jonge baby opliep. Gelukkig heb ik ook veel humor
en sta ik positief in het leven. Ik probeer er altijd het beste van te maken.
Omdat ik zoveel van mezelf in Fried herkende, bedankte ik Fried na de voorstelling voor wat
hij verteld had. Ik gaf hem een schouderklopje en een knuffel. Weten dat je niet de enige
bent en mensen horen die je echt begrijpen, doet deugd.
Na de voorstelling praatte ik met
enkele vrijwilligers en personeelsleden over de voorstelling.
Ze vroegen me hoe ik de voorstelling ervaren had en hoe ik
omga met mijn beperking. Ik vond
het niet erg dat ze dit vroegen.
Het is nu eenmaal zo, maar ik
heb het een plaatsje kunnen geven. Ik klaag er niet over, zo
verlies je alleen vrienden. Ik sta
er anders tegenover, ik sta positief in het leven. Ik ben iemand
die vlug een grapje maak en veel
lacht… het leven is al zo kort.
Ik ben daarom blij dat ik vrijwilliger kan zijn in Dunecluze, ik doe dit nu al een paar jaar. Ik
word aanvaard als Kris en niet ‘die persoon met zijn beperking’. Bewoners zeggen me soms
‘Kris, je ben het zonnetje in huis’ en dat doet me deugd. Ik zie die bewoners echt graag.
Ik wil de directie en het personeel nog eens bedanken omdat ik de voorstelling van Fried
Ringoot gratis heb mogen meemaken, ik heb er echt van genoten.

Kris Vanlerberghe, vrijwilliger
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Haiyan: dankbaar en hoopvol na de chaos...

Vandaag mogen wij fier zijn en kunnen we laten zien dat de
“pannenkoekenactie” voor hen echt wel het verschil heeft
gemaakt.
Dank zij uw hulp hebben ze de eerste weken kunnen overleven. Maar slechts een beperkt bedrag werd aan eten besteed, de rest moest dienen voor de heropbouw van hun
huis.
Weet u het nog, vorig najaar raasde de orkaan
Haiyan over de Filipijnen.
De familie van Rosie was
één van de vele slachtoffers en dat liet ons niet
onbewogen.

Nu is het zover. Ze zijn fier en vooral dankbaar om u te
laten zien dat ze terug, veilig en droog, onder hun nieuw
dak wonen. Ook hun winkeltje draait terug op volle toeren
zodat het leven weer zijn normale gang kan gaan.
Kortom, met zijn allen hebt u hen een nieuwe start geboden.

DANKUWEL! SALAMAT!
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Senegalese middag
Sabelle Diatta is 42 jaar. Ze is afkomstig uit Senegal en
woont nu reeds 12 jaar in België. Begin dit jaar deed ze
haar stage in Dunecluze.
Om haar cultuur te delen met de bewoners organiseerde
ze een Senegalese middag voor de diensten Rood & Oker.
‘Het was een magnifieke
namiddag: even mogen kennismaken met alle aspecten van
een (voor ons) heel ver land namelijk Senegal. We kregen er
uitleg over de grootte, de inwoners, het onderwijs, de economie, het klimaat. Senegal is een rijk land wat betreft
grondstoffen.
Nochtans hebben ze niet echt de mogelijkheden om te ontginnen (alles gebeurt met de hand en met een eigen ritme)
en is er veel corruptie.
Of het een mooi of lelijk land is, kunnen we geen oordeel
vellen: we zijn er nooit geweest.
Maar we hebben die namiddag wel mogen en kunnen proeven van verschillende aspecten van hun cultuur: de mode,
de muziek, de dans, de beweging en de geneugten van de
keuken.
Sabelle heeft ons een prachtige namiddag bezorgd. Het is
verbazend hoe ze zich zo
prachtig kan kleden, hoe
ze zo natuurlijk kan bewegen (zelf met een vracht vruchten op haar hoofd!).
Ze heeft ons, tijdens haar stage, vooral doen voelen hoe ze
haar hart kan openstellen en met een grote overgave zorg
kan bieden. Het is een bijzondere vrouw.
We sloten de dag af met proeverijen: zoete patat (gebakken
zoals bij ons de frieten), ananas, mango, kokosnoot…

Luciana Geers & Cecile Blanckaert
‘Wat mij vooral aangegrepen heeft is de manier waarop ze in het leven staat, de attente
zorg, haar natuurlijke elegantie en haar openheid van geest’

Cecilia Aerts
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Wellness
Sinds kort hebben we er
een nieuwe aangepaste
ruimte bij in ons gebouw.
Dit is geen gewone ruimte,
maar wordt gebruikt als
relaxatie- wellnessruimte.
Het is de bedoeling dat we
uit de drukte van alle dag
even kunnen vluchten en
ons ontspannen. De ruimte
bevindt zich op dienst
Groen, in het ergolokaal.

Wie organiseert dit allemaal? Ikzelf, Jana heb een
opleiding gevolgd om dit
voor jullie op een correcte,
professionele manier te
kunnen uitvoeren. Ik ben
zelf met mijn gat in de boter gevallen, want in huis
hebben we een vrijwilligster, Kristien, die dit vol
liefde met mij mee organiseert. Samen met haar
zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk bewoners de
kans krijgen om hiervan te
genieten.

ontspannende gelaatsverzorging en massage, een
deugddoende handverzorging en een luxueuze nagelverzorging. Maar onze
aanbieding zal steeds uitbreiden, zodat we op verscheidene vlakken relaxatie- en wellnessactiviteiten
die jullie graag zelf hebben
kunnen uitvoeren. Eigenlijk
willen we jullie eens extra
in de watten leggen en
jullie verwennen van top
tot teen, want dat verdienen jullie toch allemaal! Er
zullen ook relaxatiebaden
doorgaan. Dit is geen gewoonlijk
wekelijks bad,
maar we zullen dat klein
extraatje aan jullie geven.
Aan de hand van kleurrijke
lichten,
goed
ruikende
geurtjes, projecties op de
muur en relaxerende muziek zorgen we ervoor dat
de badkamer wordt omgetoverd in een oase van
rust.
Voor wie is dit bedoeld?
Voor alle bewoners in huis

die hier zin in hebben en
deugd van zouden hebben.
Ook voor bewoners die
moeilijk uit hen bed of kamer kunnen, verplaatsen
we alles naar de kamer en
creëren we daar even toch
wat rust en ontspanning.
Wanneer gaat dit door? Dit
gaat door iedere dinsdag
van de week. Ongeveer van
’s morgens 9u00 tot 16u00.
Als je bij ons buiten komt
voel je je volledig ontspannen, blink je in je vel en
kun je er opnieuw tegen! Er
werd ons al verteld “Je

komt hier buten gelik daj
ut den hemele komt” &
“Komnik were als ne joenk
puppetje!”
We kijken er naar uit om
jullie te verwelkomen in
onze ruimte!
Ontspannende en relaxerende groetjes.

Wat doen we er allemaal?
We
geven
jullie een

Jana Danneels, ergotherapeute & Kristien Ingelaere,
vrijwilliger
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Personeel
Geboortes

Féline

Lumen

Baby Féline werd op 28 februari 2014 geboren. Zij woog 3,260 kg en was 48 cm
groot.

Baby Lumen werd op 29 maart 2014 geboren. Zij woog 3,255 kg en was 49 cm groot.
De trotse mama & papa zijn Nathalia Van
Elverdinghe en Dwight Ferket.

De trotse mama & papa zijn Gwendoline
Callebout en Kevin De Leeuw.

Dans je leven lang

D

e SAR (seniorenadviesraad) van Koksijde organiseerde dit jaar al heel wat
leuke activiteiten, waar we met de bewoners aan deelnamen. Zo was er het seniorencarnaval in de Witte Burg en het toneel
‘Op grootmoeders wijze’ in
het casino, maar mijn favoriet was toch de dansnamiddag in het casino. Er
werd toen veel gelachen,
gezongen en gedanst. Echt
genieten dus en dit bracht
ons op een ideetje.

cafetariavrijwilligers Yacinta & Gilbert actief lid zijn. Daarna verwachten we nog een
optreden van onze talentvolle Italiaan Salvatore en ook de bewoners zelf zullen een
dansje demonstreren.
Naast dit dansfeest, die
dinsdag 22 april zal
plaatsvinden, organiseren
we donderdag 24 april een
reuze-polonaise. Wij zouden met zoveel mogelijk
bewoners een grote polonaise willen vormen en al
dansend rond ons gebouw
willen stappen. Hiervoor
zullen we dus wel wat helpende handen
kunnen gebruiken. Hoe meer begeleiders of
familie, hoe meer bewoners kunnen deelnemen en dus ook een grotere polonaise.
Meer info hierover kun je krijgen aan het
onthaal.

Tijdens de week van de
valpreventie/beweging, die
dit jaar start op 21 april, organiseren we
namelijk een groot dansfeest. Op die manier willen we onze bewoners en personeel
zoveel mogelijk in beweging brengen. We
starten de namiddag met een optreden van
dansgroep ‘De Golfbrekers’, waarvan onze
12

Wie ben ik?
Ik heb mensen zien komen
Ik heb mensen zien gaan
Ik heb mensen gezien, gejaagd, de slaap nog in de ogen
Ik heb mensen gezien, heel sportief, het zweet van hun inspanning op
het voorhoofd
Ik heb mensen gezien, heel kwik en monter, vol enthousiasme
Ik heb mensen gezien met trage, sloffende tred, vast een zware nacht
gehad


Ik heb mensen gezien met pakken, zakken, koffers vol
Ik heb mensen gezien met bezorgde blikken, aan hun arm een generatie
ouder
Ik heb mensen gezien met angst in de ogen, en vertwijfeling
Ik heb mensen gezien met een gelaat vol opluchting, vooral bij het buitengaan
Ik heb mensen gezien, die gebogen liepen en leken te ademen: ‘schuld,
schuld, schuld’
Ik heb mensen gezien die lachten, heel oprecht
Ik heb mensen gezien die mensen ontmoetten


Ik heb mensen gezien die hielpen, waar het even kon.
Ik heb mensen gezien die iemand bij de arm namen, heel liefdevol
Ik heb mensen gezien, druk druk druk, de gsm nooit ver weg
Ik heb mensen gezien met bloemen, in alle mogelijke kleuren
Ik heb mensen gezien, vol goede wil, in een poging iemand op te beuren
Ik heb mensen gezien, in tranen en zwarte kleren
Ik heb ze allemaal gezien: kinderen, vrouwen en heren


WIE OF WAT BEN IK?
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Bewoners
Nieuwe bewoners
In de maanden januari, februari en maart mochten we de volgende bewoners verwelkomen:
Dhr. Devos Raymond

(K 225)

Mahieu Remi

(K 111)

Dewaele Madeleine

(K 326)

Pitteman Mariette

(K 131)

Gaytant Georgette

(K 301)

Vandekerckhove Roger

(K 126)

Ghesquière Lea

(K 308)

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 januari, februari en maart moesten we afscheid nemen van volgende
bewoners:
Balcaen Maria
°1914 05/01/2014

Desombere Noel
°1934  07/02/2014

Plaetevoet André
°1928  03/03/2014

Cornelis Magdalena
°1927  25/01/2014

Mahieu Vital
°1924  29/01/2014

Vandeputte Edward
° 1932  25/02/2014

Dehollander Irena
°1922  12/02/2014

Oreel Marie
°1924  12/02/2014

Vandewoude Maria
°1916  16/03/2014

Onze deelneming aan familie & vrienden

Er is niets dat voorgoed verdwijnt,
als men de herinnering bewaart.
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Verjaardagen
Bewoners
APRIL
1

Boucher Carmen

2

2
4
7

8
11

14
19

20
23
28
29

MEI

JUNI

9

De Mets Josée

7

De Rycker Eliane

Rommelaere Claudine

14

De Bevere Godelieva

16

Chrispeels Alice

21

Michaux Liliane

17
19

Gesquiere
Lucienne
le
Verheecke Lea

Weyn Georgette

22

21

Mus Doreen

De Pauw Alina

Dewaele Margherite
Dupon Gertrud

Vandenbulcke Daniel

13

Callens Jeanne

14

Grauwet Marie

21

Van De Vijver Maria
Van den Heuvel

Claeys Germaine

24

Simonne
Bafort Mia

Luyens Maria

26

Vanderbeke Yolande

Gaytant Arlette
Brunet Willy

Decoster Raymunda

24

11

Vanpeperstraete Marcel-

Vandekerckhove Roger

23

Vercaemert Henriette

30

Tonglet Simonne

Pieters Auguste

27

Dewaele Madeleine

29

Matthys Marcel

PROFICIAT!

Personeel
APRIL

MEI

JUNI

6

Pinceel Yoricka

2

Casselman Paul

5

Lambrecht Ashley

22

Tamara Droogmans

4

Samyn Sabine

22

Rommel Hilde

Baillieu Griet

7

13

22
29

De Muynck Ann

Vanseveren Marisa

3

6
8

12

14
14

Huyghe Mia
Clou Els

Vanoost Isabelle
Dejaegere Febe
Debeer Wendy

Lefever Marie-

16

Ocquet
Jessika
Christine
Vanlerberghe Virginie

26

Callebout Gwendoline

20
26

De Ceuninck Caroline

Pattyn Ann

15

8

23

Decroos Dorine

Mallefroy Véronique

Foto collage
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Gebruikersraad 04.03.2014
Op de laatste gebruikersraad van het kalenderjaar mochten we in totaal 8 bewoners en 7
familieleden welkom heten.

Evaluatie van de verlopen activiteiten.

H

Adviescommissie voeding

E

r zijn zoals in het verleden nog opmerkingen over het doorbakken zijn van
het vlees (biefstuk) en cordon bleu. De
soep is soms te gezouten. Deze opmerkingen werden opnieuw overgemaakt aan Rosalie die deze grieven aan het KEI overmaakt.

et animatieteam van Dunecluze staat
dagelijks in voor een gevarieerd aanbod
activiteiten.

De kerstperiode werd ingezet met een
vierdaagse kerstmarkt van zaterdag 7 tot
en met dinsdag 10 december.

Varia en vragen van de bewoners
Het Kerstfeest werd voor de 3 diensten
op een afzonderlijke dag georganiseerd
met de bewoners en twee van hun familieleden. We houden een mooie herinnering
over aan de komst van Rocco Granata met
zijn wereldhit “Marina”. De ploeg van het
rode kruis was terug present en bracht
een door alle aanwezigen gesmaakt optreden. De vrije basisschool “De Ark”, het
bijwonen van optredens in het CC Casino,
het Valentijnsdiner van de bewoners met
hun partner, de organisatie van een Breugelmaaltijd op dienst Rood, gezelschapspelen met de kinderen van het MPI, deelname
aan het carnaval voor senioren en nog
zoveel meer activiteiten worden erg gewaardeerd.

De heer Michel Boeve herhaalt zijn vraag
om aan een andere tafel te kunnen zitten
tijdens de maaltijd. Dit omdat deze tafel
minder geschikt is voor een persoon die in
zijn rolwagen aan tafel zit. De directeur en
de hoofdverpleegster zullen dit opvolgen
en beloven te zorgen voor een passende
oplossing.
Een familielid van een bewoner vraagt of
de cafetaria in het weekend een halfuur
later kan sluiten. Het sluitingsuur van de
cafetaria kan niet op een later tijdstip
omdat het uur van het avondmaal niet kan
verlaat worden. Het familielid mag wel nog
op de kamer van de bewoner blijven tot
aan zijn vertrek naar huis.

Voorstelling van de geplande activiteiten.
(Zie agenda pg. 21)

Voor verslag, Paul Casselman, maatschappelijk werker
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Valentijns diner
De dag van de geliefden… een roodgekleurde dag die zeker niet zomaar voorbij mocht
gaan… en dat was zeker niet het geval!

den, hoe uitbundiger de sfeer
werd.

De geïnviteerde koppeltjes zagen er één
voor één piekfijn uit! De dames rode lipjes,
mooie juweeltjes, mooi gekamde haren. De
heren met een schoon hemdje, hun haren in
de gel en een geur van aftershave van
hier tot in De Panne.

Als plat du jour
(plat
d’amour)
werd er varkenshaasje met pickelsaus, gemengde sla en frietjes geserveerd, samen
met een glaasje witte of rode wijn. Dit
werd door iedereen goed gesmaakt!

Er werd gestart met
een glaasje bubbels
en lekkere hapjes. Er
heerste een leuke
sfeer en er werd
volop gekeuveld onder elkaar. Hoe langer de bubbels vloei-

Als afsluiter werd er nog een koffietje
met versnaperingen aangeboden en natuurlijk als kers op de taart een lekker ijsje in
de vorm van een valentijnshartje!
Ik durf er voor wedden dat er op die dag
veel hartjes wild te keer gingen…

Rosalie Vlaemynck, logopediste
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Koksijde leeft…
De lente is aangebroken en
de schaarse maartse buien
hebben de talrijke narcissen, tulpenbomen, Japanse
kerselaren en alle vroegbloeiers met hun gouden
zonnestralen
vroegtijdig
doen bloeien. We hadden
een zachte winter en het
beloofd nu reeds een overvloedig zonnige lente te
worden.

D

e dienst cultuur van de
gemeente Koksijde doet
daarom reeds een warme oproep voor het
ku(n)stproject “Getijdingen”.
Wetende dat de kunstwerken op de stranden van
Koksijde, Sint Idesbald en
Oostduinkerke
worden
vastgemaakt
aan
een
meetpaal ergens op een
zandbank of midden in een
plas en tweemaal per etmaal wordt overspoeld
staat het vast dat het
werk echt wel tegen een
stootje moet kunnen. Geïnteresseerden moeten voor
vrijdag 16 mei een dossier

(CV en visuele uitwerking

van de maquette) indienen
op de dienst Cultuur van
de gemeente t.a.v. Valerie
Vandamme. De maquettes
worden nog dit jaar in het
gemeentehuis tentoongesteld tijdens de maand juli.

N

og op 25 mei 2014 zijn
er Europese, federale
en Vlaamse verkiezingen. Voor de bewoners in
Dunecluze zullen vanaf begin mei medische attesten
beschikbaar zijn op de afdeling bij de hoofdverpleegkundige. Deze attesten kunnen gebruikt worden om bij volmacht te
gaan stemmen. Diegenen die
dit niet wensen kunnen het
medisch attest overmaken
aan het gemeentebestuur
ter rechtvaardiging van de
afwezigheid die dag. Voor
diegenen die nog hun stem
willen uitbrengen organiseert het gemeentebestuur
oefensessies met de stemcomputer bij de loketten
van de dienst Burgerzaken
in het gemeentehuis tijdens
de openingsuren van vrijdag
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25 april tot en met donderdag 22 mei (maar niet
op zaterdag).

E

en
mega-evenement
wordt hopelijk de organisatie van levensloop
op zaterdag 31 mei en 21
juni 2014. Martine vertelt
ons hier meer over op pagina 4. Het is een initiatief
van de Stichting tegen
Kanker, gedragen door
vrijwilligers en gesteund
door het gemeentebestuur.
De kick off werd op 14
maart gegeven met het
startschot van burgemeester Marc Vandenbussche.
Sedertdien zijn er al heel
wat initiatieven genomen
die Levensloop financieel
zullen steunen. Er lopen en
wandelen veel Dunecluzers,
familie en sympathisanten
mee. Aan het onthaal
wordt er cava, confituur en
huisgemaakte advocaatlikeur verkocht om de actie
tegen kanker te steunen.
Allen daarheen is de boodschap !

Wistjedatjes
Dunecluze digitaal


Dunecluze is al langer te vinden op het
wereldwijde web. Sinds kort zijn we ook te
vinden op facebook en twitter. Alle nieuwtjes en weetjes, activiteiten, foto’s… zullen
daar te vinden zijn. Onze huidige website
werd ook in een nieuw jasje gestoken. Nu
is de website makkelijker te bekijken via
tablets en smartphones.

www.dunecluze.be
twitter.com/dunecluze
www.facebook.com/dunecluze

Bushalte
Er is sinds 10 maart een bushalte ter
hoogte van Dunecluze & het sociaal huis.
Bus 69 rijdt via de Bliecklaan, Lauwersstraat, Begonialaan, Ter Duinenlaan, Konin-

klijke Prinslaan naar
Ster der zee en
volgt daarna het bestaande traject.

Koor naam
We zijn op zoek naar een originele en goed
klinkende naam voor ons huiskoor. Alle
ideeën zijn welkom. Zin om als vrijwilliger
een handje toe te steken of een muziek-

nootje bij te dragen,
geef ons gerust een
seintje. Of vraag
vrijblijvend meer info.

Spaar dopjes voor een blindengeleidehond
Sinds 12 februari staat er een rode ton
van ‘Vrienden der Blinden’ aan het onthaal.
Hierin kunnen jullie de plastieken drankdopjes kwijt. Dunecluze verzamelt al geruime tijd deze dopjes maar nu zijn we dus

ook verzamelpunt geworden voor de dopjesactie.
‘Vrienden der blinden’ Koksijde is een opleidingscentrum voor blindengeleidehonden.
Deze organisatie zamelt dopjes in om de
opleiding van hun honden te financieren. De
dopjes brengen 0,30€ op per kilogram en
voor de opleiding van een blindengeleidehond zijn maar liefst meer dan 80.000 kg
dopjes nodig!
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Agenda
don. 3 april 14
vrij. 4 april 14
woe. 9 april 14
vrij. 11 april 14
ma. 14 april 14
Week 21-27 april 14
woe. 7 mei 14
don. 8 mei 14
din. 20 mei 14
din. 27 mei 14
zat. 31/5 t.e.m. 1/6
vrij. 6 juni 14
din. 10 juni 14
don. 12 juni 14
ma. 16 juni 14
woe. 18 juni 14
ma. 23 juni 14
woe. 9 juli 14



















Beurs 50 tinten goede zorg



Uitstap dienst Rood:

Theater Froefroe: Repelsteel @ c.c. Casino Koksijde
Paaseierenraap
Kaarten op tafel (tragikomische toneelvoorstelling met Cary Goossens en Chris Bus) @ De Boare De Panne
Klankschaaltherapie
Week van de beweging met allerlei aangepaste activiteiten
Uitstap dienst Rood: Brugge
Activiteit met kinderen van Poederlee
Theater Tieret @ c.c. Casino Koksijde
Vrijwilligersfeest
Levensloop Koksijde
Uitstap dienst Rood: Oostakker
Uitstap dienst Rood: dierenpark
Koffietafel voor de overleden bewoners van Dunecluze
Theater Oz @ c.c. Casino Koksijde
Uitstap dienst Rood: Brugge Volkskundemuseum
Klankschaaltherapie

Ieper Flanders Field
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Hieronder hebben we een aantal
foto’s uit de oude doos gehaald.

Denksport
Fotoraadsel

the 50’s
1.

1957
Heel mijn Hart

De artiesten die op de foto’s
staan hebben in de jaren 50 heel
wat grote hits gescoord. We hebben een lied van de bekende muzikant er bij geplaatst en het
jaartal waarin dat lied bekend
werd. Aan jullie om te raden wie
er op de foto staat.
De oplossingen staan onderaan*.

2. 1956

1. 1953 - Oh Lieve Vrouwe Toren

Quand on n’a que l’amour

3. 1959
Café zonder bier

4. 1953
Oh Lieve Vrouwe Toren

5.

6. 1959
Hou toch van mij
*Oplossing fotoraadsel: 1. Jo Leemans - 2.Jacques Brel - 3. Bobbejaan Schoepen - 4.La Esterella - 5. Bob Benny
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Winnaar ”Wie is het || editie 10”
Uit de vele correcte antwoordformulieren werd door een onschuldige hand een winnend formulier aangeduid. De winnaar die het juiste
antwoord gaf op de vorige vraag “wie is het?” is: mevrouw Meert
Henriette. Proficiat Henriette! Zij ontving een drankenkaart om in
de cafetaria te gebruiken. De persoon die we zochten was Rosalie
Vlaemynck, onze goedlachse logopediste die de activiteiten in ons
huis in goede banen leidt. Op de foto hiernaast zien we Henriette
die haar prijs in ontvangst nam.

Wie is het?
Rarara… wie ben ik?
In deze rubriek zullen we voortaan een oude kinderfoto publiceren van een personeelslid in Dunecluze.
Aan jullie om te raden wie deze kleinste telg van vier is?
Zoals jullie kunnen zien heeft ze twee zussen en één broer.
Een tip : haar wilde krullen heeft ze nog niet verloren…

Antwoordstrookje “Wie is het?”

COLOFON
HOOFDREDACTEUR

J. Nagels

Naam bewoner: --------------------------- .
Kamernummer: ---------------------------- .
Antwoord op de vraag: De persoon die

we zoeken is… ------------------------ .
Bezorg deze strook vóór 30 juni 2014
aan het onthaal

REDACTIE

medewerkers
E. Janssoone, G. Ballieu,
H. Rommel, J. Danneels, J.
De Gendt, M. Vandamme,
M. Compernol, P. Casselman, R. Vlaemynck, R.
Nollet.
bewoners
C. Blanckaert, C. Aerts,
L. Geers.
vrijwilligers

K. Ingelaere,
K. Vanlerberghe.
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