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Voorwoord 

Beste bewoners, families, medewerkers en vrijwilligers, 

De deur van 2014 is opengegooid en als in een flits is 2013 alweer voorbij. In Dunecluze 

zagen we  recent weer feestrijke en boeiende activiteiten de revue passeren. 

De lezers van ‘Ut De Cluze’ zagen alles aangekondigd en kunnen de verslagen en foto’s 

inkijken. 

Een boeiende kerstmarkt en onze kerstmaaltijden trokken weer veel mensen over de vloer 

en we zagen vooral veel blije gezichten onder onze bewoners. En laat dat toch onze 

hoofdtaak zijn: een goed verblijf voor onze bewoners nastreven, aangeboden door 

gewetensvol en warm personeel met als surplus de mooie inbreng van onze vrijwilligers. 

De warmte van ons huis en van onze zuster het KEI manifesteerde zich ook in de spontane 

hulpactie voor onze Filipijnse medewerkster Rosie, wiens familie zwaar getroffen werd door 

de orkaan Haiyan, en die we door onze hulpactie een flink steuntje konden geven. Dank 

daarvoor aan allen die daartoe hebben bijgedragen. 

In deze tijd van het jaar worden we overspoeld door beelden van hulpelozen, kansarmen, 

daklozen… mensen wiens fundamentele rechten en waarden ontnomen zijn. Denken we maar 

aan de 2 miljoen kinderen in het niet eens zo verre Syrië, die door een totalitair regime op 

de vlucht gejaagd worden…  

Maar zeggen die beelden ons nog wel iets ? Worden we nog geraakt door deze enorme 

catastrofes? Wordt de kille logica van ons verstand niet in twijfel getrokken door ons 

buikgevoel?  

Laten we vooral niet vergeten hoe we met zijn allen door het lot gediend zijn door 

eenvoudig weg onze wieg hier in het westen gevonden te 

hebben. En laat ons vooral onze eigen welvaart en comfort 

niet in de weg staan van een warm-menselijke houding alle 

dagen van het jaar. 

Deze wens wil ik u graag meegeven voor 2014. Wij zullen in 

elk geval ons uiterste best doen u als bewoner een warm 

2014 te geven 

Jan Nagels, directeur 
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Bowlinguitstap 

Na lang wachten was het eindelijk zover: de daguitstap met heel 

dienst Groen was een feit. Iedereen was piekfijn uitgedost, de 

rolwagens hadden nog een opknapbeurt gekregen, de jassen, sjaals, 

mutsen lagen reeds klaar voor het vertrek. 

Iedereen kon, al dan niet met de autobuslift, in de autobus 

plaatsnemen, voor vele bewoners was dit een hele ervaring. 

Sommigen wilden eerst niet in de bus, en dan wilden ze niet meer 

uit de bus…. Maar met ons gespecialiseerd team werden die 

bewoners toch in alle rust uit de autobus begeleid. Dat er 

ambiance was in de bus, dat 

was zeker.  

Eenmaal ter plaatse, keken de bewoners hun ogen uit. 

Sommigen hadden dit nog nooit gezien. Zo’n grote zaal, 

alle tafels netjes gedekt volgens een afgesproken plan, 

de muziek, de verlichte bowlingbanen. De bewoners, 

familie, personeel en vrijwilligers zaten allemaal mooi 

door elkaar. 

We konden ons tegoed doen aan een lekker bord spaghetti met een glas wijn of een 

frisdrank. De bewoners die hulp nodig hadden werden eerst bediend zodat zij in alle rust 

konden eten. De sfeer zat er direct goed in.  

Na een plaspauze werden alle bewoners naar de bowlingbanen begeleid. De familie, personeel 

en vrijwilligers zijn heel de dag in de weer geweest om onze bewoners een onvergetelijke 

dag te bezorgen. Het was een geolied team die op de bowlingbaan stond: de één zorgde 

voor de bewoners in de rolwagens, de ander was verantwoordelijk voor de bowlingbal en nog 

iemand zorgde dat het oplegstatief goed geplaatst was voor de bewoner.  
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Zo konden de bewoners zelf tegen de bal duwen en 

hem laten rollen. Onze fotograaf van dienst, Tom, legde 

alles vast op de gevoelige plaat. Sommige bewoners 

hadden zo’n plezier, dat ze de andere rolwagens een 

duwtje gaven om toch weer bij de baan te komen. 

Iemand anders wilde, nadat hij de bal weggegooid had, 

er achterna om hem te pakken. Zelfs onze minder 

actieve bewoners hadden enorm veel plezier: door te 

duwen tegen de bal, zagen ze dat er plots kegels 

omver vielen. De glinsterende ogen en de blije gezichten 

ga ik niet vlug vergeten. Voor sommige bewoners werd 

het wat te druk en zij werden onder begeleiding terug 

naar Dunecluze gebracht waar ze tot rust konden 

komen. De 10 spelletjes werden uitgespeeld. Een tweede 

spel zat er niet meer in daar iedereen moe te werd 

van de inspanningen.  

Iedereen werd begeleid richting bus, eenmaal op de bus 

was het nogal stil, er waren er al in slaap gevallen 

voor we in Dunecluze toekwamen, en niet alleen 

bewoners……  

Terug thuis kon iedereen zich nog tegoed doen aan een 

lekker avondmaal en was iedereen moe maar tevreden 

van deze unieke dag. 

De uiteindelijke winnaar van de bowling was Victor. Hij 

heeft bij het bezoek van de Sint een beker gekregen. 

Een dikke merci aan iedereen die deze uitstap mogelijk heeft gemaakt. 

Martine Vandamme, hoofdverpleegkundige dienst Groen 
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Een heel bijzondere ontmoeting in Dunecluze 

Een 17 jarige studente, op bezoek in Dunecluze, die naast haar studies intensief bezig is 

met een dansopleiding en één onzer bewoonster: 91 jaar en 30 jaar danseres geweest… 

Een unieke gelegenheid voor een uniek interview tussen 

twee dames: Liliane Michaux en Claire Dekandelaer. 

Wanneer zijn jullie met dans begonnen? 

Liliane is begonnen toen ze 5 jaar was. Ze had als 

peuter en kleuter een aangeboren zin om zich te 

bewegen op muziek, om te dansen en om te proberen op 

haar tenen te staan. 

Nochtans komt ze uit een familie die niets met dans te 

maken had. Haar vader was wel zeer sportief. Haar 

moeder was geboeid door schilderkunst. Maar het was 

vader die de beslissing nam dat zijn dochter zou dansen. 

Ook bij Claire was het een beslissing van de 

ouders.  Haar mama is helemaal in de kunstwereld 

opgegroeid en nu ‘conservatrice’ van het museum van 

schone kunsten te Brussel. Haar ouders zijn beiden heel 

erg bezig met hun werk buitenshuis en zochten voor hun 

dochter een zinvolle vrijetijdsbesteding. 

De dansopleiding vroeger en nu 

Liliane is zeer strikt opgeleid geweest in het klassieke ballet in de school Ambrosiny. Elke 

beweging moest strikt worden uitgevoerd. Zelfs de afstand tussen de vingers bij een 

bepaalde positie was tot op de centimeter bepaald. Er bestaat immers een boek: ‘le grand 

bible de danse’, waar elke dansbeweging, positie tot in de puntjes is opgetekend. 

Claire is ook begonnen met een zeer strikte klassieke dansopleiding. Het is zeer belangrijk 

dat je een degelijke basis krijgt waar je je bewust wordt van je volledige lichaam, en je een 

volledige controle krijgt op elke beweging die je uitvoert. Een stevige basis is nodig in elke 

kunstvorm, maar waar je bij schilderkunst kleur, vorm, perspectief en nog zo veel meer 

leert, kan je dat op een bepaald ogenblik loslaten en je eigen weg gaan. Een klassieke 

danser kan zijn klassieke opleiding nooit loslaten. In de hedendaagse dans worden de 

bewegingen niet meer zo strikt bepaald.  

Wanneer is er een omwenteling gekomen in de dansopleiding? 

Het is ongetwijfeld zo, dat Maurice Béjart ervoor gezorgd heeft, dat de dans een enorme 

evolutie doorgemaakt heeft.  
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Bij klassiek ballet was elke beweging 

gecontroleerd. Hij heeft de regels 

doorbroken. Waar de bewegingen vloeiend 

moesten zijn, mochten die nu ook afgebroken 

worden. Ook de muziekkeuze veranderde. In 

plaats van te kiezen voor zeer klassieke 

componisten zoals Tsaikovski en Vivaldi, 

koos Béjart voor Stravinsky en Ravel. De 

‘tutu’, de klassieke kostuums, werden 

vervangen door ‘juste au corps’: het fysieke 

lichaam mag nu echt getoond worden.  

De hedendaagse dans kent in België grote namen: Anne Teresa De Keersmaeker, Sidi Larbi 

Cherkaoui, Alain Platel, Wim Vandekeybus en nog vele anderen. Verschillende kunstvormen 

worden in de dansuitvoering ingeweven. Alles is toegelaten. 

En de bühne? 

Liliane vertelt dat ze een enorme behoefte had om op het podium te staan. In het begin zat 

mijn vader in de zaal en ik deed er alles aan om er ‘te staan’. Ik wou hem niet 

ontgoochelen. 

Later is daar het financiële aspect bijgekomen. Het was een bron van inkomen. 

Claire vertelt: in het begin danste ik voor mezelf, maar dan kom je op een punt waar je, 

wat je kan, wil delen met de buitenwereld. Dat geeft je een ongelooflijke adrenalinestoot en 

die dynamiek komt ten goede in de manier waarop je in het leven staat, het vormt je 

karakter. 

We eindigen dit wondermooie interview met een synthese van de twee danseressen: 

DANSEN IS VOOR ONS ZOALS ADEMEN. EENMAAL ER MEE BEGONNEN, KAN JE ER NIET MEER 

MEE STOPPEN. 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ZKT4XKgOznP7hM&tbnid=1Byam5ixaTe-AM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.picstopin.com/851/chaussons-de-danse-classique/http:||www*couverture-fb*com|wp-content|uploads|2012|05|couverture-facebook-chaussons-de-danse*jpg/&ei=53_FUsuqAsqf0QXWmIGYAQ&bvm=bv.58187178,d.bGQ&psig=AFQjCNHUp89Mx_TMaK-MdKMZpsDGUjZ7HQ&ust=1388761355869524
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Seniorenweken 

In de maand november wilden we onze bewoners eens wat extra verwennen. Het was dan 

ook de periode van de seniorenweek. Wij in Dunecluze maakten er alvast 2 weken van zodat 

we onze bewoners zeker voldoende konden verwennen met tal van leuke, ontspannen, 

plezante, interessante activiteiten. Hier volgt een klein verslagje wat we in deze dagen 

hebben beleefd. 

Cinema in de cafetaria 

Dinsdag 12 november 2013 

De seniorenweken zijn goed van start gegaan! 

We zijn begonnen met een cinemavoorstelling. Allemaal samen zaten we 

gezellig in de donkere cafetaria te kijken naar de film “Pauline & Paulette”. 

We genoten van de vele ontroerende beelden die op het grote scherm 

verschenen. Onze seniorenweken hebben we alvast goed ingezet 

Toch ging onze voorkeur uit naar de film “Marina” die we in de echte 

cinema, Studios Koksijde naast onze deur, zijn gaan bekijken de week 

ervoor. Iedereen was zeer enthousiast over de acteerkunsten en de mooie 

liedjes die er gezongen werden door Rocco Granata. Het was eveneens een 

hele beleving om eens in een echte cinema te kijken en de sfeer daar op te 

snuiven. 

Dessertenbuffet op dienst 

Woensdag 13 november 2013  

In de voormiddag deden de bewoners hun uiterste best 

om hun kooktalenten boven te halen. Want in de 

namiddag verscheen er een verrukkelijk desserten 

buffet op dienst. We maakten 

allen samen 5 verschillende 

soorten desserts die daarna 

verdeeld werden op de 

verschillende diensten. Zo 

was er een lekkere petit-

buerre taart, overheerlijke tiramisu, een mooie perentaart, 

verrukkelijke speculoosmousse en een verse appelcake. We 

genoten van al het lekkers samen met een streepje muziek erbij 

en heel wat ambiance. 
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Superbingo in de cafetaria 

Donderdag 14 november 2013 

Op donderdag stond er een superbingo op het 

programma. Alle bewoners kwamen samen in de 

cafetaria om een groot bingo spel te spelen. Samen 

met de vrijwilligers maakten we er een leuke 

namiddag van.  

“Bingo bingo bingo!” 

Dat is de overwinningskreet wanneer al de cijfertjes van het 

bingokaartje met een blokje afgedekt zijn! 

In de overvolle Kelle of cafetaria van Dunecluze zaten we 

met z’n allen op donderdag 14 november aandachtig te 

luisteren, men kon er soms een muisje horen lopen zo stil 

was het, naar de roeper die de cijfertjes in het Nederlands 

en het Frans luidkeels afriep! 

Af en toe gaat er een vinger in de lucht om aan te tonen 

dat hij of zij het juiste nummertje heeft, ook geroezemoes in 

de zaal, van “’t is were een slecht nummer” of “ken ik nog 

gene enen goeien!” terwijl er al een paar op het puntje van 

hun stoel gaan zitten want nog drie, twee of één nummer. 

De speler die als eerste een volle 

bingokaart heeft moet luid “BINGO” roepen 

om het spel te winnen. Dat is trouwens de 

spelregel om het spel te winnen!  

Op deze super gezellige bingo namiddag had 

iedereen een mooie prijs gewonnen, zoals 

een fles shampoo of een fles cava, stukje 

zeep, veel te veel om alles op te noemen!  

Nog een dikke PROFICIAT aan de top drie van de donderdagse bingonamiddagen in 2013! 

Goud voor Maria Enckels met 9 volle bingokaarten. 

Zilver voor Annie Lobelle  met 8 volle bingokaarten. 

Brons voor Daniel Vandenbulcke met 7 volle bingokaarten. 
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Verjaardagsfeestje op dienst Groen 

Vrijdag 15 november 2013 

Onze jarigen mochten we in deze periode ook niet vergeten. Daarom 

legden we ze nog eens extra in de watten met een pannenkoekenbak op 

dienst Groen. Er werden voor alle bewoners pannenkoeken gebakken. 

Tijdens het smullen genoten we van de muziek die Christophe speciaal 

voor ons kwam spelen. 

Interview vroeger & nu in school De Ark 

Het is voor onze bewoners al zeer lang geleden, maar op vrijdag 

gingen we opnieuw naar een lagere school. De leerlingen waren al 

vol verwachting om ons te ontvangen. Ze hadden al heel wat 

vragen voorbereid om te stellen hoe 

het vroeger in hun tijd allemaal in 

elkaar zat. Ze luisterden heel 

aandachtig en keken met grote ogen 

naar wat onze bewoners hun allemaal te vertellen hadden! Het 

was zowel voor onze bewoners, als voor de kinderen een heel 

leerrijke en leuke ervaring.  

Griet Op de Beeck komt spreken 

Maandag 18 november 2013 

We hebben opnieuw de 2de week van de seniorenweken goed 

ingezet. We hadden de eer om Griet Op de Beek te verwelkomen 

in ons huis. Ze vertelde met heel veel passie en enthousiasme 

uit haar eigen geschreven boek. Het was één van de eerste 

keren dat het zo muisstil was in de 

cafetaria. Iedereen luisterde zeer geboeid naar de mooie stem 

van Griet.  

Deze geslaagde namiddag doet zin krijgen in meer. Vandaar komt 

er een tweede lezing in Dunecluze op 5 februari. Alweer een 

grote naam: Bart Moeyaert! 

  
TIP: inschrijven voor 1 februari via  

 bibliotheek@koksijde.be 

 058 53 29 53 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=jMdNDcCpWyhbSM&tbnid=WkuY8E_bWknWKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://socinnovation.wordpress.com/quotes/&ei=90HdUuL_LcSm0AX-3oH4Dw&bvm=bv.59568121,d.bGQ&psig=AFQjCNHgLPbtwcPQQNJLJp-_aOFCSv_laQ&ust=1390318374531137
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Voorleesnamiddag 

Dinsdag 19 november 

Op dinsdag hadden we een voorleesnamiddag gepland. Maar geen 

alledaagse voorleesnamiddag. We hadden 6 verhalen uitgekozen en 

zorgvuldig onze vertellers uitgekozen. Zo was 

het personeel van de Dunecluze één voor één 

verkleed in hun eigen personage van het verhaal. 

Er was een non aanwezig, zorro, een duikster, 

een oude man, een oude vrouw en ‘dikke Mène’ (een personage uit een 

‘Broere’ van Bart Moeyaert). De bewoners luisterden geboeid naar alle 

verhalen en vonden het zeer amusant om te raden wie er achter het 

personage van het verhaal zat. Opnieuw een zeer geslaagde namiddag!   

Jukeboxnamiddag 

Woensdag 20 november 2013 

Dankzij S-plus, de seniorenbeweging van Bond Moyson, konden de bewoners 

op woensdagnamiddag 20 november genieten van een muzikale sfeer in 

Dunecluze! Er stond een grote jukebox in de cafetaria en de bewoners 

hadden op voorhand hun voorkeur voor de playlist mogen doorgeven. Een 

stukje taart, een tasje koffie en muziek uit de “goeien ouden tijd”, de 

namiddag kon niet meer stuk! 

Dinsdag 26 november 2013 

Er werd ook een hartenwens van één van onze bewoners in vervulling gebracht dankzij S-

plus. Cecilia mocht samen met hoofdverpleegkundige Karine en vrijwilligster Francine de lucht 

in gaan met een vliegtuigje. Het werd voor hen een ervaring om nooit te vergeten! Met de 

nodige persaandacht vertrokken zij uit Oostende. Tijdens de vlucht konden ze Oostduinkerke 

en Koksijde aanschouwen vanuit de lucht. 
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Wellnessdag 

Donderdag 21 november 

Op donderdag kwamen er een hele bende enthousiaste 

studenten ons verwennen. 7de jaar verzorging van Vesalius 

Oostende kwam naar ons toe om onze bewoners een ganse 

dag te verwennen. Iedere bewoner kwam aan bod. De 

bewoners genoten elk van een handverzorging en/of 

gelaatsverzorging. De bewoners die liever de drukte 

vermeden werden op kamer 

verwend.  

Het is al een aantal jaren dat Mevr. Haesaert en Mevr. 

Hoornaert hun leerlingen op deze dag voorbereiden en 

motiveren om een dergelijke activiteit voor onze bewoners 

aan te bieden. 

Hier volgen enkele impressies van de leerlingen: 

 We zijn in Dunecluze gastvrij ontvangen. Dat deed ons deugd. We kregen ’s middags 

een warme maaltijd en het was heel lekker. 

 Het was voor ons een leuke ervaring: je leert de bewoners en de dienst op een 

andere manier kennen dan tijdens een stage. 

 We hebben mogen ervaren dat de bewoners er echt van genoten hebben. En wij ook! 

 Het was ontspannend zowel voor de bewoner als voor onszelf. 

 Verschillende bewoners namen onze handen vast, terwijl we hun handen aan het 

masseren waren. We kregen dus synchrone bewegingen: een speciale ervaring! 

 Eigenlijk was het voor mij nog de meest leuke ervaring van – individueel – op de 

kamer te mogen werken. We genoten allebei van de rust. 

 In de stilte van de kamer waren er soms ontroerende momenten. 

Hilde, ergotherapeute dienst Oker 
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Seniorenfeesten 

Donderdag 20 en vrijdag 21 november 2013 

In het casino gingen er eveneens 2 dagen seniorenfeesten door. 

Het begon om 14u met koffie en taart waar iedereen samen van 

kon smullen. Daarna werd er een zeer leuk optreden gegeven 

over 60 jaar televisie met tal van liedjes en toneelstukjes. Er 

werden moppen getapt van HT&D 

waardoor we bleven gieren van het 

lachen. Daarna konden we samen genieten van een lekkere 

maaltijd met een goed glas wijn erbij. We gingen moe maar zeer 

tevreden terug huiswaarts. 

Zo sloten we de seniorenweken op een ontspannen manier af.  

Onze bewoners zijn extra in de watten gelegd en hebben heel wat beleefd de voorbije 

dagen. We mogen zeker spreken van geslaagde seniorenweken. Op naar volgend jaar! 

Kerstmarkt 

7-8-9-10 december 

Jingle Bells…Jingle bells… Ja hoor, in december was het weer 

zover! De benedenverdieping van ons huis werd opnieuw omgetoverd 

tot een waar kerstparadijs! De bewoners van Dunecluze en inwoners 

van Koksijde konden opnieuw smullen van de zelfgemaakte wafels, 

chocolademelk, advocaat, confituren, Dunecluze-biscuits, enz.  

Zoals je op onderstaande foto’s kan zien, hebben de bewoners ook 

heel wat keramieken kunst- en bloemstukjes vervaardigd om te 

verkopen op de kerstmarkt.  

Dankzij de grote hulp van onze enthousiaste vrijwilligers was deze 

editie opnieuw een groot succes. Dankjewel aan alle helpende 

handen!  



Kerstfeest 
 Het is fijn om het personeel eens zonder dat rode pak te zien. Iedereen ziet er zo anders en vooral zo 

mooi uit! We moeten goed kijken om ze te herkennen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Een heel fijn feest, en er wordt op geen glaasje gekeken. Ons glas wordt heel snel bijgevuld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De mensen van het Rode Kruis doen het nog beter dan vorig jaar. En Salvatore is absoluut de ster van 

de dag! 
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Een terugblik op het kerstfeest van afdeling Rood 

 Onze directeur was bij zijn kerstspeech nog maar enkele zinnen ver geraakt en hij kreeg van Anna al 

een luide en bemoedigende ‘Bravo’! Dit bracht er meteen de sfeer in. 

Verschillende mensen waren ontroerd door de speech die Rosie, onze Filipijnse collega, gaf om iedereen te 

bedanken die onze pannenkoekenverkoop ten voordele van haar getroffen familie steunde. Nadien 

vertrouwde ze ons toe dat ze nog snel een glaasje aperitief dronk voor ze hieraan begon. Kwestie van de 

zenuwen de baas te zijn. Begrijpelijk, niet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 En tenslotte: Nu ben ik toch een beetje moe. Kan je me naar mijn kamer brengen? 
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Brusselse studenten in Dunecluze 

Op 23, 24 en 25 oktober waren er in Dunecluze 4 leerlingen uit het vijfde middelbaar van 

het Sint-Janscollege te Brussel te gast. 

De vraag kwam van het college. Jaarlijks organiseren 

ze voor de studenten sociale meeleefdagen. De school 

vindt het belangrijk dat leerlingen leren hoe ze voor 

anderen iets kunnen betekenen in onze maatschappij. 

Ze willen de boodschap van dienstbaarheid zoveel als 

mogelijk meegeven door middel van een driedaagse 

praktijk op het werkveld. 

Ze kunnen een keuze maken tussen een kinderdagverblijf, een revalidatiecentrum, een 

rustoord of een woonzorgcentrum. 

De studenten die naar Dunecluze kwamen, hebben echt een bewuste keuze gemaakt voor een 

woon- en zorgcentrum. 

Ze vertellen: “natuurlijk was het voor ons allemaal nieuw en ongekend terrein en hadden we 

ook verwachtingen. We zijn absoluut niet teleurgesteld. De meeste bewoners hebben al zeer 

veel meegemaakt. Maar desondanks verliep het contact heel vlot en vriendelijk. Velen 

hebben een eigen visie op het leven en ze waren gul dit met ons te willen delen. Ze lieten 

ons verstaan dat ze heel erg blij waren met onze aanwezigheid. Ze vertelden ons dat er 

niet veel mensen van onze leeftijdscategorie op bezoek kwamen en dat deze ontmoeting met 

ons ook voor hen verrijkend was. “ 

“Beetje bij beetje leerden we de bewoners wat kennen 

en leerden we hoe het leven in een woon- en 

zorgcentrum, in dit geval: Dunecluze, eraan toe gaat. 

Deze ervaring zal zeker een impact hebben op ons 

leven en hun raad zal verder leven in ons hart. We 

zijn dankbaar voor het vertrouwen die we kregen, 

voor de levensverhalen die ze met ons wilden delen.” 

“We willen het personeel bedanken voor deze kans. 

Dank aan Griet en Hilde: zij hebben ons op ons gemak doen voelen. We hebben kunnen zien 

hoe ze voor een prachtig verblijf voor de bewoners proberen te zorgen. De enkele dagen 

die we in Dunecluze hebben doorgebracht waren zonder meer UNIEK en we zullen deze nooit 

vergeten.” 

Tatiana, Felix, Claire en Sandrine 
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Sinterklaasfeest 

           

Vanuit het  

zonnige Spanje wil ik nog een woordje schrijven aan de bewoners 

van Dunecluze en hun familie.  

Zoals elk jaar zijn wij (mijn Pieten en ik) heel hartelijk ontvangen 

door de bewoners en het personeel van Dunecluze. Er werd veel 

gezongen, gelachen en geluisterd. Iedere bewoner werd tot mij 

geroepen. In mijn boek stonden vooral positieve zaken van de 

bewoners. Dit jaar waren mijn Pieten wel heel enthousiast. 

Vooral Piet Jort sprong voor de bewoners om vlug hun plaats op de 

stoel in te nemen. Gelukkig konden jullie er om lachen. Ik heb veel 

stralende gezichten gezien. 

Wees heel het jaar braaf, amuseer je zoveel je kunt en graag tot 

volgend jaar. 

 

http://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=GYQCjOl3huB1nM&tbnid=g-KGU5rouEMmGM&ved=0CAgQjRw&url=https://www.handtekening.nl/nieuws/de-handtekening-van-de-sinterklaas/&ei=qAfUUqKQJaar7AaJ1YG4Bg&psig=AFQjCNEeSGC3kzi05ZxJv0Zcp9RbvO3lOg&ust=1389713704675182
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=5QRRdvIVju_JiM&tbnid=65qQgouPYCiRvM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.arendlandman.nl/2011/12/diepere-symboliek-van-mijter-en-overige-kleding-van-sinterklaas-sint-nicolaas-de-bisschop-van-myra-heeft-nooit-een-mijter-gedragen-esoterische-betekenis-van-wit-rood-goud-kruis-robijn-ring-en/&ei=3BDUUpySH-vI0AXdrIDAAw&bvm=bv.59026428,d.d2k&psig=AFQjCNEfHYYpLslj5C9XmhUAzrKGFhDa1A&ust=1389715951406869
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Koksijde leeft 

Koksijde zal het nieuwe jaar 2014 met klinkende muzikale noten inzetten. 

De Koninklijke gemeentelijke harmonie van Koksijde bracht haar jaarlijks nieuwjaarsconcert op 

18 januari 2014 in de theaterzaal van het c.c. Casino. Zij brachten werk van klassieke 

componisten zoals Von Suppé en Verdi.  

Het neusje van de zalm op muzikaal gebied is het concert van de Koninklijke Muziekkapel 

van de Gidsen op vrijdag 31 januari 2014 om 19.30u in de O.L.V. Ter Duinenkerk. Kaarten in 

voorverkoop bij de toeristische infokantoren aan € 20 of aan de deur voor € 25. De 

opbrengst gaat naar de vzw Soroptimist voor het project “een streepje zon”. 

In 2014 komt onze westhoekgemeente ook in de ban van 

de herdenking van de Groote Oorlog. Op 4 augustus 1914 

brak ze uit en duurde vier lange jaren. De gemeente 

Koksijde bevond zich tijdens WO I een tiental km achter 

het oorlogsfront. Het dorp was een rustplaats voor de 

troepen en werd ook af en toe door de Duitse artillerie 

beschoten. Toen was er reeds een militair vliegveld en 

telde het zowat vijftien loodsen en twintig barakken. Het 

belang van dit vliegveld als unieke locatie voor de eerste 

vestiging van de militaire luchtvaart in 1914 – 1918 mag niet onderschat worden. Daarom wil 

onze gemeente dit in 2014 op een gepaste manier herdenken. Vandaar dat het 

gemeentebestuur i.s.m. de West Aviation Club van 1 tot en met 3 augustus 2014 een Fly-In 

organiseert. Tijdens dit driedaags evenement zullen historische vliegtuigen tentoongesteld 

worden. Er zullen expo’s zijn over o.a. de Basis Koksijde en de rol van Koksijde in WO I.  

Er komt ook een historisch dorp en nog veel meer!  

Hebt u archiefmateriaal in uw bezit over Koksijde en of WO I , oude foto’s, voorwerpen, 

persartikels, brieven? Kent u nog een sterk verhaal overgeleverd in uw familie? Dan kan u 

de dienst Cultuur misschien verder helpen bij de organisatie van dit evenement. Contacteer 

geheel vrijblijvend de dienst Cultuur van de gemeente Koksijde: 

cultuur@koksijde.be of telefoneer naar  058 53 34 40. 

Het zal onze bewoners in Dunecluze zeker interesseren dat er 

op woensdag 5 februari 2014 om 14.30u in WZC Dunecluze de 

lezing “Broere” doorgaat van schrijver Bart Moeyaert. Gratis 

toegang en inschrijving vóór 1 februari via de bib: 

 biliotheek@koksijde.be of telefoneer naar  058 53 29 53. 

mailto:biliotheek@koksijde.be
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=cPGkalyHnTkUJM&tbnid=LjLqwaVzNatVKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.letteren.be/cnt/dmf20130103_00421016&ei=nbbfUuv-KYGw0QXHz4HADw&bvm=bv.59568121,d.Yms&psig=AFQjCNGf30b8I4Wec41ZQh-5qwZLmr8NKQ&ust=1390479366470241
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POËZIE 
door de bewoners van Dunecluze. 

 

Wakker worden in een bed  

die mijn vorm aanneemt. 

Het gordijn gaat open, 

licht komt binnen. 

In het dons van mijn kussen 

zie ik de witte wolk in de lucht. 

Hier begint het verlof. 

Hier klinkt mijn eigen muziek. 

Hier zie ik mezelf. 

Ik zing. 

Daar komt een engel binnen 

in uniform, de vleugels gedoken, 

een potje troost in de hand. 

Dan naar buiten, tien mensen 

rond de tafel die elkaar 

herkennen en erkennen. 

Een goede zondag is 

genieten,  

elk een stukje. 

 

 Er is niets wat blijft 

alles is vergankelijk 

en begint opnieuw. 

Personeel 

Nieuwe personeelsleden 

Florizoone Regine 
(Interview door Martine Vandamme) 
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Regine is 47 jaar en voelt zich al sinds kindsbeen af betrokken bij ouderen. Thuis hadden ze 

een winkel en zij ging dan boodschappen thuisbrengen bij de ouderen in het dorp. Eenmaal 

van de schoolbanken werkte ze full-time in het Annuntiata instituut in de onderhoudsploeg, 

dit was leuk werk, Regine was steeds in contact met andere personeelsleden.  

Regine heeft dan 5 jaar loopbaan onderbreking genomen om voor haar 3e kinderen te 

zorgen. Zij zijn nu 18, 17 en 15 jaar. Na die 5 jaar kon 

Regine beginnen bij het sociaal huis, Regine ging bij 

gezinnen thuis gaan poetsen.  

Dit vond Regine wel leuk, maar ze miste haar collega’s. 

Toen er hier in DC een plaats vrijkwam, aarzelde ze niet 

lang om te solliciteren, en ja ze kon beginnen. Het 

plaatje klopte direct, goede collega’s, leuk werken met 

ouderen en ze voelt zich hier als een vis in het water. 

Shana Rooms 
(Interview door Luciana Geers) 

Shana werd geboren op 24 juli 1992 te Veurne. Momenteel 

woont zij in Oostduinkerke. 

Luciana: Vertel eens over je studies? 

Shana: Ik heb 4 jaar technische wetenschappen gestudeerd en 

daarna van mijn 5e tot mijn 7de jaar organisatie assistente: 

diploma logistiek assistente. 

In 2011 ben ik beginnen werken in de horeca. Daarna eventjes 

in Ter Duinen als kelner en dan ben ik op 4 november met 

volle goesting gestart in Dunecluze. 

Luciana: Kun je overeenstemmen met verschillende gedachten en vragen van de mensen? 

Shana: Ik probeer de wensen van de mensen zoveel mogelijk in te willigen. Ik leer uit de 

commentaren die ik krijg. Ik ben een heel rustig type en zal zeker niet rap kwaad worden. 

Mijn eerste vuurdoop was op 17 december. Tijdens het kerstfeest van dienst Groen. Ik moest 

de hapjes bereiden, kroketten afbakken en de afwas doen van de hele feestmaaltijd die 

doorging in de cafetaria. Alles is gelukkig goed verlopen. 

Luciana: op welke verdieping werk je? 

Shana: Ik doe de logistieke functies op de drie verdiepingen en ik sta 1 dag in de week in de 

schoonmaak. 

Luciana: Heb je een goeie verstandhouding met je collega’s? 

Shana: Goeie afspraken zijn heel belangrijk en een goeie overeenkomst zeker. 

Luciana: Woon je nog thuis? 

Shana: Ja hoor, een vriendje is zeker welkom. 

Regine 

SHANA EN 

lUCIANA 
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Luciana: Kom je graag werken? 

Shana: Ik kom elke dag met veel plezier werken. 

Luciana: vertel eens over je interesses 

Shana:Wandelen met mijn hond Noa en gaan sporten en fitnessen 2 tot 3 maal per week. 

Wydouw Tania 
(Interview door Luciana Geers) 

Luciana: vertel eens over je Portugese roots 

Tania: Mijn grootvader kwam in 1960 werken in Mons vanuit 

Marinja Grande (Portugal). Hij was glasblazer en oefende dit 

beroep uit in de glasblazerij in Bergen. Mijn moeder kwam naar 

de kust als monitrice in een vakantiehome te Koksijde. Hier 

heeft ze mijn vader leren kennen. Ik ben grotendeels opgegroeid 

bij mijn grootouders in Sint Idesbald. 

Luciana: Hoe is uw interesse voor bejaardenzorg en 

kinderverzorging gegroeid? 

Tania: Ik wilde verpleegkundige worden, maar na mijn 6e jaar in 

het Annuntiata instituut ben ik gaan samenwonen met mijn huidige man wegens moeilijkheden 

thuis. 

Ik werkte eerst in Home Pecher, daarna in Ter Linden in Veurne en sinds 28 oktober werk 

ik op dienst Oker als zorgkundige. 

Luciana: Uit ervaring kan ik zeggen dat Tania enorm goed met iedereen kan omgaan, ook als 

er moeilijke situaties zijn. Ze doet haar stiel met hart en ziel en komt met iedereen 

overeen. Als je iets vraagt dan is Tania altijd heel rustig en beleefd en ze werkt met de 

glimlach. 

Tania: Ik werk graag met bejaarden. Ze doen me denken aan mijn grootouders. Ik ben heel 

goed opgevangen door het personeel en ik voel me goed in de groep. Niets was teveel 

gevraagd om uit te leggen waarvoor dank aan de verpleegsters. 

Luciana: Hoeveel kinderen heb je Tania? 

Tania: Ik heb 5 dochters van 21, 18, 14, 11 & 10 jaar. Ik ben in mei al 22 jaar gehuwd met mijn 

man. 

Luciana: Interesses? 

Tania: Zumba les volgen in Veurne. Ik bak zeer graag. Ik ben een echte huismoeder.  

Regine, Shana & Tania, we heten jullie allen van harte welkom in ons huis! 

 

TANIA 
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& 
Geboortes 

 

 

Rhune 

14u37  705 gram  2,560 kg  

Sterre 

14u41  600 gram  2,370 kg  

Mama & papa: 

Febe Dejaegere & Joeri Vermeersch 

 

15 Weken te vroeg geboren… 

meisjes wat waren jullie klein. 

Jullie besloten er alles voor te 

geven om bij ons te mogen zijn. 

25 November werden jullie 

verwacht maar op 12 augustus 

werden jullie al op de wereld 

gebracht. 

Eindelijk zijn jullie thuis gekomen 

en liggen jullie heerlijk in jullie 

eigen bedje te dromen. 
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Bewoners  

Nieuwe bewoners 

In de maanden oktober, november en december mochten we de volgende bewoners 

verwelkomen: 

 

Mevr. Eliane De Rycker  (K 325) Mevr. Germaine Claeys  (K 116) 

Mevr. Georgette Gaytant  (K 301) Mevr. Henriette Meert   (K 105) 

Mevr. Godelieva De Bevere (K 114) Mevr. Liliane Michaux  (K 322) 

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 oktober, november en december moesten we afscheid nemen van volgende 

bewoners: 

 

Mevr. Vermeersch Dora 

°1937 06/11/2013 

Mevr Cornelis Maria 

°1927 08/11/2013 

Mevr. Oyaert Margareta 

°191930 13/11/2013 

Dhr. Rooselaer Eugène 

°1929 15/12/2013 

Mevr. Yvonne Devriendt 

°1922 29/12/2013 

  

Onze deelneming aan familie & vrienden 

 

Wij hebben afscheid genomen 

van jouw hart met ons hart. 

Wij hebben onze handen gevouwen om de jouwe 

om ze te warmen een laatste maal. 

We hebben afscheid genomen, een laatste groet gebracht 

onze gedachten zijn bij jou die wij lief hadden en niet zullen vergeten. 
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Verjaardagen 

Bewoners 

 JANUARI  FEBRUARI  MAART 

3 Michel Boeve 1 Octavienne Pirson  6 Denise Deplanter 

4 Rosette Ravalinghien 4 Noel Desombere 6 Victor Van Lierde 

9 Renaat Vastieu 7 Fanny Verhaert 10 Elvira Depelsmaeker 

11 Cecilia Aerts 13 Magdalena Cornelis 14 Marie Hendrickx 

15 Ida Dorné 20 Frans Snijder 21 Richard Herman 

15 Arthurine Dupuis 21 Emiel Gilis 21 Lutgardis Messelis 

16 Roger Sofys     

27 Jacqueline Fieremans     

      

Personeel 

 JANUARI  FEBRUARI  MAART 

7 Sylvie Verhue  4 Rosielyn Versoza 14 Rosie Nollet 

8 Mieke Carpels  10 Salvatore  19 Christiane Snoeck 

11 Marleen Pyfferoen  10 Patricia Wandelaere 28 Rita Pladys 

19 Karine Peeters 10 Marianne Verstraete 29 Bärbel Volley 

20 Martine Vandekerckhove 10 Nathalia Van Elverdinghe 30 Greta Depoorter 

22 Julie Soenen 14 Kathy Van Boeckel   

23 Ingrid Declercq 18 Martine Vandamme   

23 Evelyn Peperstraete 20 Karen Duprez   

28 Rosalie Vlaemynck     
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Profic

iat!  
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Gebruikersraad 10.12.2013 

Nieuwe regeling voor de was van washandjes en handdoeken van de bewoners  

Vanaf 01.01.2014 treedt een nieuwe regeling in voege voor de was van de handdoeken en 

washandjes van de bewoners. De kostprijs voor het wassen ervan zal voortaan aangerekend 

worden op de maandelijkse factuur van de bewoner. 

Er wordt ook aan de bewoners en hun familie een voordelig aanbod gedaan om huurlinnen 

van Dunecluze te gebruiken. Hiervoor wordt maandelijks € 22 aan de bewoner aangerekend. 

Dit is ongetwijfeld de meest voordelige formule. De bewoner of de familie mag beslissen om 

persoonlijke washandjes en handdoeken te gebruiken en de was ervan zelf te doen of aan 

de wasserij van Dunecluze te bezorgen.  

Kerstmarkt 

De aanwezige bewoners waren tevreden over de kerstmarkt die gedurende vier dagen in 

Dunecluze werd gehouden. Zaterdag 14 december kwam op elke verdieping een koor van de 

evangelische kerk kerstliederen zingen voor onze bewoners. Op donderdag 26 december was 

er een muzikaal optreden van het jeugdensemble Aerofoon. 

Adviescomissie voeding 

 Mogelijkheid om borden in microgolfoven voor te verwarmen? Om maaltijd langer warm 

te houden. 

 Aandachtspunt bij het avondmaal: bewoners meer bevragen of er extra beleg gewenst 

wordt. 

 Opmerking omtrent de smaak van gemixte voeding.  Persoonlijke voorkeur voor zoet. 

Varia en vragen van de bewoners en familieleden 

 Men vreest dat er een gebrek zal zijn aan parkeerplaatsen in de omgeving van 

Dunecluze bij de tijdelijke komst van het grootwarenhuis Carrefour in de straat. 

 Voorstel om de snelheid in de Ter Duinenlaan te beperken tot 30 km per uur. 

 Een elektrische verlengkabel op het domein van Dunecluze kon mogelijk leiden tot een 

valpartij.  Vraag naar beschermende maatregel. De kabel werd vastgeplakt met gele 

plakband. 

 Opmerking omtrent het niet functioneren van de avondverlichting aan de ingang. De 

oorzaak hiervan was een tijdelijke panne en het euvel is terug verholpen.  

Voor verslag, Paul Casselman   
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Agenda

 

di. 28 januari 14  
Casino: Els Trio - Roomvlekpieternel  

woe. 5 februari 14  Lezing Bart Moeyaert (i.s.m. bibliotheek Koksijde)  

vrij. 7 februari 14  
Casino: Laika - Een dame in de kast  

don. 13 februari 14  
Valentijnssporen (wandeling & vertelling met 

Renata Bruggeman) 

 

vrij. 14 februari 14  Valentijnsdiner   

din. 18 februari 14  Casino: film - Ice dragon  

ma. 24 februari 14  
Casino: De bende van de prins - ‘Donderdag’  

vrij. 28 maart 14  
Casino: 4Hoog - KEIK   

Denksport 
Woordzoeker 

R E R S Q P Z S R T R L A T S  Arreslee Piek 

J E H U I W G A S E J D E I L  Ballen Rendieren 

S Z N E H I G E E L S E R R A  Cadeaus Sneeuw 

B E K D E N N E B O O M G A W  Christmas Stal 

G A J W I T Q Z G K O O N M E  December Ster 

D S L T O E N Y E V U Q S D M  Denneboom Vrede 

E K N L H R R A A D M A E O T  Goud Vrij 

C C O A E C J E S G M R O N J  Jezus Winter 

E N N V R N I N N T V B A V C  Kaarsen  

M E E R W K E L S J T M X Q A  Kalkoen  

B O S I V E T I B S T H Z S D  Kerstboom  

E K R J U K R S R S R X X U E  Kerstkrans  

R L A W Q H W E R E K Y M Z A  Kerstman  

B A A J C E K E T E Z F H E U  Lichtjes  

O K K C D B K S U N K H V J S  Liedjes  

Winnaar 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=BaYx92yywZqYeM&tbnid=m0G3fbH5h0sbjM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.inkart.com/pages/business/pen_hand.html&ei=l_NLUtDAMojI0wXXqICIDA&bvm=bv.53371865,d.d2k&psig=AFQjCNFeMEDdOOhWqvx4T0dmJvJWPF8sZQ&ust=1380795661636067
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COLOFON 

Hoofdredacteur 

Jan Nagels 

Redactie 

Els Janssoone 

Griet Ballieu 

Hilde Rommel 

Ingrid Declercq 

Jana Danneels 

Jana De Gendt 

Martine Vandamme 

Mieke Compernol 

Paul Casselman 

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 

Engelbrecht Yvonne. Proficiat Yvonne! Zij ontving een drankenkaart 

om in de cafetaria te gebruiken. De persoon die we zochten was 

Karine Peeters, hoofdverpleegkundige van dienst Oker. Op de foto 

hiernaast zien we Yvonne die haar prijs in ontvangst nam.   

Wie is het? 

Een medewerker van Dunecluze omschrijft 

zichzelf en wij raden wie deze persoon kan 

zijn. Let op, het is ook mogelijk dat deze 

persoon op een andere dienst werkt. Weet 

jij wie zich hieronder voorstelt?  

“Ik ben gekend voor mijn lange blonde haren en mijn 

goed humeur! “Zot zijn doet geen zeer” is mijn 

levensmotto . Samen met mijn dochtertje en vriend 

woon ik in mijn gerenoveerde stek in het mooie Ieper. Ik ben een manusje van alles in 

Dunecluze en help vaak met de ergotherapeuten waar nodig. Bovendien heb ik een zwak 

voor taal ….en een groot hart voor alle bewoners! Rarara…wie ben ik?“ 

Antwoordstrookje “Wie is het?” 

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

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

Antwoord op de vraag: De persoon die  

we zoeken is… --------------------------- . 

Bezorg deze strook vóór 31 maart 2014  

aan het onthaal 

 

? 
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Uw logo hier?  

Neem gerust contact met ons op. 
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