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Voorwoord
Beste lezer,
Net voor de zomervakantie begint krijgt u van onze redactie de nieuwste Ut de Cluze
aangeboden.
Wzc Dunecluze is in de voorbije maanden weer erg bedrijvig geweest : deelname aan
Levensloop in het weekend van 30/31 mei ten voordele van de Stichting tegen Kanker,
deelname aan Cabine-Art (een kunstwerk dat door de bewoners gemaakt is wordt
tentoongesteld op de strandcabines in St Idesbald), showcooking met de Hotelschool Ter
Duinen in het kader van Recht Op Smaak, onze talloze uitstappen met de bewoners, ons
vrijwilligersfeest van 26 mei jl, … kortom een waaier aan betekenisvolle activiteiten die het
doordeweekse overstijgen.
Ik belicht graag nog even onze vrijwilligerswerking want met meer dan 90 vrijwilligers kan
ons huis toch bogen op een extra kwaliteitsinjectie. Misschien zijn die mensen niet altijd
nadrukkelijk in beeld, maar het zijn net die mensen die in alle discretie en bescheidenheid
hier wekelijks over de vloer komen die misschien wel het hardst mogen geprezen worden.
Mijn onmetelijke dank is aan alle vrijwilligers. Ook zij trachten u als bewoner optimaal van
dienst te zijn. Natuurlijk is de medewerker van Dunecluze wel de persoon die bij u dagelijks
over de vloer komt. Ook zij getroosten zich grote inspanningen om u goed te omkaderen. En
er wordt door hen ook veel mooi werk geleverd. Elk op zijn manier. Misschien zit daar wel
al eens een mindere dag tussen, maar in globo mogen wij trots zijn op een sterk team.
Ondanks recente artikels in de krant om een (zeldzame) wantoestand in een wzc aan te
klagen. Dunecluze bloeit ondertussen verder in zijn wasdom naar volwassenheid. Dit
betekent nu en dan wat nieuwe zaken die op ons afkomen. Een half jaar terug zijn we met
een andere medicatieleverancier begonnen, stilaan moeten we ook een eigen IT-ondersteuning
zoeken,… enkele zaken moeten we stilaan los van ons moederhuis (Het KEI) zien, maar dat
we onlosmakelijk structureel met KEI blijven samenwerken is een vast gegeven. Door deze
samenwerking zijn we beiden ook wat sterker.
De verloven komen er aan. Ik hoop dat jullie verblijf hier ook steeds een beetje
vakantiegevoel mag hebben in ons woonzorgcentrum met de slogan : ‘Woonzorg aan Zee’

Het ga u allen goed.
Jan Nagels
directeur
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Paaseierenraap
Dit jaar hebben we veel geluk, want de
paaseierenraap ging door op de voorlopig,
warmste dag van het jaar! De zon scheen volop,
wat er onder andere voor zorgde dat het een
geslaagde paaseierenraap werd.
De kinderen en kleinkinderen van het personeel
van Dunecluze werden uitgenodigd om in onze tuin de paaseieren te komen zoeken. Voor de
bewoners was het ontzettend leuk om te zien hoe enthousiast de kinderen begonnen aan
hun zoektocht. Daarna ging iedereen terug naar de cafetaria en trad clown Witchita op. Een
superleuke, warme, zonnige dag om niet meer te vergeten.
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Showcooking door hotelschool Ter Duinen

De showcooking in Dunecluze was een groot succes! Op
dinsdag 21 mei kwamen 2 getalenteerde koks samen met een
16-tal leerlingen van de hotelschool hun kookkunsten showen
in Dunecluze. Mede dankzij Electrolux Professional, werd er in
de cafetaria een mobiel fornuis geplaatst, waardoor tussen
de bewoners kon gekookt worden. De tafels werden mooi
aangekleed, door de leerlingen van de hotelschool, om het
allemaal wat feestelijker te maken.
Dienst rood en dienst oker kwamen eten in de cafetaria.
Dienst groen bleef ter plaatse, maar werd daarom niet
minder verwend. Op dienst groen ging Glenn Van Gerwen, oud
leerling van de hotelschool en schrijver van het boek ‘Recht
op smaak’ aan de slag met een aantal leerlingen. Beneden
ging Dries Cloet (leerkracht kok van de hotelschool) aan de slag.
De bewoners werden rijkelijk verwend die dag! We startten met een aperitiefje en een hapje
Secrete 07: een heel mals en zacht stukje vlees. Daarna werd een wel heel speciale
tomatensoep aangeboden: ‘Solferino’ met kruidenroom. Het hoofgerecht bestond uit
kabeljauw met karnemelkstampers en Hollondaise Dunecluze (gemaakt van het Ten Duinen
bier) met puree van wortel en broccoli. Als dessert werd een ouwerwetse Dame Blanche
aangeboden!
Hierbij willen we zeker nog eens een dank u wel zeggen aan de leerlingen en de kok van de
hotelschool van Koksijde, Chantal Vandekerckhove (dochter van Odette Debrabandere), Glenn
Van Gerwen en de keuken van Kei voor hun mooie inzet voor onze bewoners! Het was een
prachtige dag, zeker voor herhaling vatbaar!
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Menukaart à la Dunecluze !
Aperitief met hapje:

cava met likeur en secreto met
pesto

Voorgerecht:

Soep solferino met kruidenroom

Hoofdgerecht:

Skrei met Dunelaize

Dessert:

Vanilleroomijs met crumble van
speculoos

Koffie:

Koffie met gebak, chocoladepralines
en makarons
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Enkele sfeerfoto’s tijdens een overheerlijke maaltijd
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En ’t et
gesmakt!
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Bezoek abdij Roosenberg
92 jaar : NOOIT TE OUD, TE LAAT om nog nieuwe
ervaringen te beleven.
Het was een grote wens om nog eens de sfeer
van een abdij te beleven. Een eerste poging, om
‘witte donderdag’ te Westvleteren door te brengen
lukte niet omwille van ‘overbevolking’ op dat
moment – tijdens de goede week.
Het uitstel heeft niet lang geduurd. Dankzij een
vriendin van Hilde (ergo oker) kwam het bericht
voor een dag in de abdij Roosenberg te
Waasmunster. In de voormiddag kregen we een
uiteenzetting door architecte Caroline Voet,
gespecialiseerd in het werk van Hans Van der
Laan, architect van de abdij. In de namiddag : een
nadenken met Marc Colpaert, Germanist en
journalist, wereldkenner ……
Wie nu denkt dat we in een sfeer van engheid en
beslotenheid terecht kwamen, zit er totaal naast.
We beginnen de dag met het bekijken van de architectuur : eerst buiten, dan binnen. Het is
als het waren een ‘ervaringsspanning’ die de architect opbouwt : je voelt een diepe
belevenis. Licht en duisternis wisselen elkaar af. De abdij is zo gebouwd dat er , door een
aantal ingrepen, je in de ervaring gaat van diepere belevenis. Alles is verstild en in
harmonie met elkaar : ook de meubels, de tuin, de pijen van de monniken. Over elke detail en
de betekenis ervan is nagedacht, over de dialoog van de architectuur op het monnik zijn.
In de namiddag konden we de
gezangen van de zusters meevolgen
en kwamen we nadien samen in de
bibliotheek om te luisteren naar Marc
Colpaert. Wat die man ons die
namiddag allemaal gezegd heeft valt
niet in een paar zinnen te resumeren.
Het ging er onder andere over hoe
godsdiensten zich vandaag tov elkaar
profileren en hoe we als mens in deze
wereld kunnen leven.
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Misschien is hier één citaat in onze context van een
WZC van toepassing : ‘hoe meer je anderen tov zijnhaar recht laat komen, hoe meer je zelf ook tot je
recht komt.’
En toen kwam er nog een verrassing : een non bracht
de koffie en zette zich mee aan tafel. Een warme
vrouw met een open geest naar de wereld gericht.
Samen met een groep leken zet zij de deur open naar
de wereld, denken ze samen na over een nieuwe
toekomst, staan ze open voor andere godsdiensten (want ook daar is God aanwezig), en
voel je de verbondenheid met filosofie, ecologie, met kunst…..
Het was voor ons een dag van stilte, maar even goed van ‘openbreken’, een dag die ons
vrijheid gebracht heeft.
Cecilia Aerts (92 jaar)

Vrijwilligersfeest

Dinsdag 26 mei was het opnieuw zover, het vrijwilligersfeest, een
avondje waarbij we onze geëngageerde vrijwilligers in de
bloemetjes zetten. Aan de inkom konden de vrijwilligers genieten
van een glaasje bubbels en enkele aperitiefhapjes. Tijdens het
aperitiefmoment zorgde een goochelaar voor een leuke sfeer aan
de verschillende tafels. Daarna was er een barbecue-buffet met een overvloed aan lekker
eten. We danken hiervoor ‘Foodz Catering’ uit Oostende-Bredene voor het voortreffelijke
eten en service.
Sinksenbruid, de muziekband waar onze hoofdverpleegkundige Karine van dienst Oker in
meespeelt, zorgde voor de nodige ambiance en speelden door tot laat in de avond.
Op het einde van het feest werd er nog een extra attentie
voorzien voor alle vrijwilligers: een draagtas met daarop de
tekst: ‘Wuk zoeme doen zoender joen?’
Het was een geslaagde avond, we danken iedereen voor de grote
opkomst!
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Cabin Art

Bewoners kunstenaars van Dunecluze zetten eerste kunstwerk naar de buitenwereld :
Cabin Art
Samen met Noëla, onze keramiekvrijwilligster, zijn we in Dunecluze al bijna twee jaar bezig
met een kleiworkshop, die om de veertien dagen, op vrijdag, doorgaat.
Verschillende bewoners hebben de uitdaging aangegaan om zich te verdiepen in de wereld
van de klei, en alle mogelijkheden die deze activiteit biedt. Sommige bewoners maken hun
eigen werk, volgen een eigen parcours en zijn in staat zelfstandig te werken. Anderen gaan
in op onze vraag of aanbod wat hun werk betreft. En zelfs zijn er een paar bewoners die
er bij komen zitten en genieten van het zien groeien van de creaties en van de gezelligheid
van bij elkaar te zijn.
Maar allemaal stonden ze achter het project van Cabin Art. Namelijk een voorstel om een
kunstwerk te maken met als thema : eindeloosheid.
Blij verrast waren we, toen we een maand nadien te horen kregen dat we geselecteerd
werden. En toen moesten we beginnen. We zijn er allemaal als leeuwen tegenaan gegaan :
worsten rollen in klei, lappen uitrollen, passen en meten, puzzelen, bakken, kleuren, bakken
en kleven…..en het resultaat mag gezien worden. Je kan het ervaren als een glasraam in
keramiek en het is te bewonderen tot half september aan één van de cabines aan het
strand te Sint-Idesbald. Met onze kleikunstenaars, zijn we op zondag 24 mei naar de
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opening van het gebeuren gegaan. Verschillende collega’s gaven zich op om vrijwillig met de
bewoners mee te gaan. We werden zeer gastvrij ontvangen (met een hapje en een drankje),
het was een prachtige dag en we hebben er allen van genoten!
Cabin Art is georganiseerd door de Handelaarsbond van St-Idesbald (K-Baaltje), in
samenwerking met de gemeente Koksijde Dienst Cultuur & Erfgoed en Yes Art Gallery
Volgend project is dat we geselecteerd zijn voor ‘buren bij kunstenaars’. Dunecluze zet dan
zijn deuren open voor aquarel en keramiekwerk, voor tentoonstelling en vooral om onze
bewoners aan het werk te zien. Afspraak : 17 en 18 oktober in de namiddag. Verdere
informatie volgt.
Stap voor stap…

Levensloop
Dunecluze deed ook dit jaar
mee met levensloop op 30 en
31 mei. Dit jaar echter met
wat minder goed weer dan
vorig jaar, maar terug met
heel wat enthousiasme.
Proficiat aan al het personeel die hieraan meewerkte.
Samen zamelden we heel wat geld in voor het goede
doel Stichting tegen kanker. Bedrag telde €1972!
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Zomerse daguitstappen
Omdat we geen bewoners uit het oog willen verliezen en iedereen de kans willen geven om
een onvergetelijke uitstap te maken, plannen we op elke dienst 5 uitstappen. Telkens iets
anders, naar gelang de vraag van de bewoners zelf. Er zijn al enkele uitstappen
doorgegaan.

Wat stond er op de planning?
Gezellig samen ontbijten
Wandeling langs de vesten
Gaan eten in novotel in buffetvorm
bezoek aan het Flanders Field museum
Wandelen langs de Menenpoort

Richting Ieper

Op dienst groen planden we een
mannenactiviteit. We startte de dag met een
stevig ontbijt. Dat was nodig want het
beloofde een drukke, leuke dag te worden.
Iedereen werd veilig de bus in geplaatst en we
vertrokken richting Ieper.
Dankzij onze stralende gids, Rosalie kregen we
een leuke natuurwandeling langs de vesten van
Ieper.
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In het Novotel in Ieper konden we ons
middagmaal eten. Er was voor iedereen wat
wils. We konden aanschuiven aan een buffet
waar we een voor- en hoofdgerecht konden
uitkiezen en als we nog een gaatje vrij
hadden konden we
nog genieten van
een dessertje. We
hadden opnieuw
energie om onze
dag voort te
zetten.

We vertrokken
richting Flanders
Field. Het was
zeer
indrukwekkend om
alle materialen te
zien en de
verhalen te horen
van de oorlog.
Voor onze
bewoners was het
eveneens aangrijpend om dit weer boven te halen. De bewoners konden ons verhalen
vertellen waar we toch wat stil van werden…

Na het bezoek aan Flanders Field, maakten
we een stop onder de Menenpoort. Ook dit
was indrukwekkend om te zien.
Het was een dag om niet meer te vergeten.
Een dag vol emoties en herinneringen…

Maar vooral een dag met heel veel plezier, vreugde. We
hebben genoten met volle teugen!

17

Kinderboerderij in Nieuwpoort

Wat stond op de planning?
Wandeling in de kinderboerderij
Terrasje in de zon

We hadden de zon besteld, en
ja hoor ze was aanwezig!
Er waren verschillende
dieren te zien op de
boerderij. Zo kon Ann een kip
vangen waardoor de bewoners deze eens
konden aaien. Tijdens het terrasje in de zon
konden we opnieuw wat vitaminetjes opdoen!
Wat deed dat deugd!
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Wat stond er op de planning?
Wandeling langs de havengeul
Terrasje in het mooie weer

Nieuwpoort

De zon was onmiskenbaar aanwezig, een goed humeur x
10 ook en ons busje stond stipt op tijd klaar voor de
deur. We vertrokken voor een korte rit richting
Nieuwpoort. De zee lonkte.
Toch zalig hé, alles voor een vakantiegevoel bij de hand
hebben en niet zoals de meeste landgenoten daar
kilometers en fileleed moeten voor trotseren.
We hebben genoten: wandelend langs de havengeul met de geur van het zilte zeewater in
onze neus, een zacht windje in onze haren en de gezellige drukte van langsrijdende fietsers,
al evenzeer in vakantiestemming als wijzelf.
We hebben eveneens genoten van het flaneren op de
mooie Nieuwpoortse zeedijk, niet gehinderd door de
alledaagse druk van wat moet en wat zeker niet mag.
En het meest hebben we genoten van het ijsje op een
terras in de winkelstraat, voorbijgangers observerend
en genietend van het samenzijn en elkaars blije
gezichten.
19

Wat stond er op de planning:
Bezoek aan Boudewijnpark
Ijsje eten als afsluiter

Boudewijnpark

Bij de keuze van onze uitstappen hebben we twee zaken vooropgesteld: voor elk wat wils
en we luisteren naar voorstellen en wensen van onze bewoners.
Iets met dieren, het was al snel duidelijk dat dat er moest bij zijn. Aangezien een echte zoo
veel tijd in de wagen inhield, werd er geopteerd voor Boudewijn Seapark. En dat was een
schot in de roos. De zeeleeuwen hebben voor ons hun beste beentje voorgezet. Maar het
moet toegegeven: de kers op de taart was zonder twijfel de dolfijnenshow.
Een vriendelijke man bracht ons naar
een speciale ruimte voor rolwagens.
Het zicht kon er niet beter zijn. Dit
was genieten, zeg!
We hebben nagenoten bij een lekkere
pannenkoek of een ijsje en kropen
enkele uurtjes later tevreden onder
de wol. Klaar voor zoete dromen
over dolfijnen en dame blanche.
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Wat stond er op de planning?
bezoek kasteel van Loppem
eten in ‘Ten Voute’
bezoek aan de Jeruzalemkerk
bezoek museum van Volkskunde

Naar Brugge

Normaal gezien zou ik de reis naar Geraardsbergen meegemaakt hebben. Maar ik zag het
niet zitten om zo’n afstand in de bus te zitten, en ik wou liever naar Brugge. Ik herinner
me nog deze historische stad met zijn nauwe straatjes, de vele mooie oude huizen, het
begijnhof, het belfort, de reien met de bootjes…
We hadden de dag van onze uitstap de weergoden mee : het was stralend weer en
bovendien hadden we een leuk gezelschap. Onze dag kon niet meer stuk.
We startten met een wandeling in het park rond het kasteel van Loppem. We mochten de
omheining in de voormiddag niet binnen, maar even waren we analfabeet, en deden we dat
toch. We konden de mooie restauratie van het kasteel bewonderen.
Vandaar naar ‘ten voute’ : een aperitief buiten en dan een heerlijk verzorgde maaltijd in de
orangerie van het restaurant. Toen moesten we opnieuw de bus in voor onze volgende
bezoeken. Over de Brugse kasseien naar de Jeruzalemkerk, de enige privékerk in België.
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Vandaar gingen we naar het museum van volkskunde. In dit laatste ontdek ik steeds iets
nieuws over de leefwereld van mijn ouders en grootouders.
En uiteraard, na dit alles, kregen we opnieuw dorst. Gelukkig konden we genieten van een
lekkere pint op het terras van het museum.
Het was een mooie afsluiter. Op naar een volgende uitstap!

Octavienne Pirson (bewoner dienst oker) en Hilde
Wat stond er op de planning?
Wandeling in de Vlaamse Ardennen
Bezoek aan Onze Lieve Vrouw kapel
Museum bezoeken van Manneken Pis
mattentaarten eten

Naar Geraardsbergen
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Madeleine Dewaele was zorgpersoon van Tania,
verzorgende op oker. Tania vroeg haar waar ze
op reis wilde . Madeleine koos voor de Ardennen
waarop Tania voorstelde: de Vlaamse Ardennen
met name Geraardsbergen. Voor Madeleine was dit
heel goed. Haar man Lucien en zus Margerithe
waren er ook bij.

We trokken over vele waters: de IJzer, de Leie, de Schelde en te voet over de Dender. We
hebben de drie M’s gezien in Geraardsbergen: de muur, manneken pis en mattentaart. Tania
reed met de bus tot aan de muur aan de Oudenberg. Daar
gingen we samen op restaurant waar we super goed bediend
werden.
Hierna volgde de klim naar de Onze Lieve Vrouw kapel op de
Oudenberg. We misten alleen het publiek van de ronde van
Vlaanderen om ons aan te moedigen. We voelden ons net als
de renners: duwen en steken en een tandje bijsteken om met
de rolwagens boven te geraken. De kapel is een
bedevaartsoord en is heel mooi. Er hangen enorm veel
dankplaten voor bekomen gunsten of genezingen.
Hierna reden we naar het centrum. Lucienne en Agnes waren
heel geïnteresseerd in manneken pis en al zijn kostuums. We
bezochten het museum van tabak, zwarte kant en lucifers. Union match werd heel lang in
Geraardsbergen gemaakt.
Het waren magnifieke souvenirs vertelde Lucienne.
Madeleine Vanneuville verlangde naar de
mattentaart die we in een cafeetje op de markt
met een koffie of een biertje konden smaken.
Lucien heeft het meest genoten van de glooiende
landschappen en van de herinnering aan vroeger
toen hij zelf naar deze streek reed.
Voldaan van een mooie dag en met de gedachte
dat een wens in vervulling ging kwamen we rond 7u
terug in Dunecluze.
Met dank aan Tania (reisleider en chauffeur), Perine, Krista, Eddy, Eric en Ingrid.
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3 daagse van De Panne
Op dinsdag 31 maart, woensdag 1 april en
donderdag 2 april ging de 3 daagse van De
Panne door.
De coureurs passeerden ook langs onze deur!
Het weer viel goed mee, dus we konden met
enkele bewoners buiten een kijkje gaan nemen.
Ook verkochten we zelfgemaakte, verse soep,
warme wafels en drank om wat geld binnen te
halen voor onze activiteiten.

Een dikke dankjewel aan iedereen die ons meehielp en steunde! Ook een dikke proficiat aan
Alexander Kristoff, die de 3 daagse van De Panne dit jaar won!

Italiaanse avond op dienst groen
Salvatore, de sympathieke italiaan kwam bij ons
nog eens op bezoek. Zo is hij op dinsdagavond
gekomen om op dienst groen een italiaanse avond
te organiseren. Van ’s middags kwam Salvatore al
met heel wat italiaanse ingrediënten om bij ons te
koken. Wat ruikte de afdeling lekker! Op de
achtergrond lieten we wat italiaanse muziek
spelen om helemaal in de stemming te komen, nog
een dansje hier en daar en de stemming zat erin!
En wat hebben onze bewoners gesmuld van al dat lekkers!
Salvatore, Een dikke dankjewel om voor ons te komen koken!!!
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Personeel
Lefranc Shana heeft ons team op dienst rood opnieuw vervoegd, vanaf 20/04. We zijn blij
dat we haar opnieuw in ons team erbij hebben.
Een nieuw personeelslid hier in Dunecluze is Doise Lisa
Ze werkt hier vanaf 13 april. Ze werkt aan het onthaal en zorgt ervoor dat de organisatie
van het kortverblijf goed verloopt.

Lisa Doise
Lisa is net afgestudeerd. Ze studeerde maatschappelijk
werk in de Hogeschool Artevelde te Gent. Ze woont bij
haar mama in Avekapelle, Veurne. Ze heeft nog 2
broers, 2 halfbroers en 1 halfzus. Zelf is ze de jongste
van de bende, en scheelt 8 jaar met haar jongste broer,
wat haar dus een ‘achterkomertje’ maakt. In haar vrije
tijd past ze graag op de kindjes van haar broer.

Welkom Lisa!

Oproep
wij willen graag een oproep doen: familieleden,
vrienden, buren, vrijwilligers, … , al wie zich
geroepen voelt om twee maandagnamiddagen per
maand tussen 14u30 en 15u30 zijn stembanden te
doen trillen en samen met een familielid of een
willekeurige bewoner te komen zingen, aarzel dan
niet! U zal er een warm gevoel voor in de plaats
krijgen.

Er wordt nog een brief rondgedeeld waar verdere informatie op te vinden is.
Hopelijk tot gauw!
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Koksijde leeft
De zomer is aangebroken en binnenkort nemen duizenden vakantiegangers die onze
gemeente verkiezen een deugddoend verlof.
Het gemeentebestuur is volop in de weer alle voorbereidingen te treffen om iedereen een
aangenaam verlof in onze gemeente te bezorgen.
Gedurende drie maanden is de openluchttentoonstelling van Beaufort in Koksijde vooral te
bewonderen in het handelscentrum . Op verschillende etalages van leegstaande
winkelpanden zullen kunstenaars fascinerende tekeningen aanbrengen en boodschappen
brengen aan de voorbijgangers. Let er maar goed op als je mee gaat wandelen naar de
markt op vrijdagmorgen.
Te Oostduinkerke gaat op 29 juni op het strand het vernieuwde openluchtzwembad terug
open.
Dit unieke openluchtzwembad aan de kust wordt een echte publiekstrekker voor jong en
oud. Omdat het stranddienstencentrum rond het zwembad als erfgoed werd geklasseerd
verkreeg het gemeentebestuur een overheidssubsidie. Het kostenplaatje bedroeg ongeveer
vijf miljoen Euro waarvan een vijfde door de overheid werd gesubsidieerd.
Een nieuw reglement betreffende de gemeentelijke administratieve sancties werd
goedgekeurd.
Belangrijk om weten is dat honden in onze gemeente overal aan de leiband moeten en zeker
op het strand. Er zal hierop streng worden toegezien door de gasambtenaren.
Dat Koksijde een financieel gezonde gemeente is werd nu bevestigd in het resultaat van de
jaarrekening 2014 waarbij 1,6 miljoen EURO naar het reservefonds wordt overgeheveld. Dit
reservefonds kan door het gemeentebestuur gebruikt worden om in de toekomst de te koop
aangeboden gronden op het militair domein te verwerven.
Spijtig voor wie ons benijdt maar de Zalige Idesbald (1090 – 1167) rust nog altijd te Koksijde
en niet meer in de St Salvatorskerk teBrugge. Na wetenschappelijk onderzoek werd
vastgesteld dat de stoffelijke resten 250 jaar jonger zijn en dus niet toebehoren aan de
Zalige Idesbald. In Koksijde spreken ze van een mirakel dat we nog steeds de Zalige
Idesbald in ons midden hebben.
Ga ten slotte ook nog eens een wandelen of met de duofiets (gratis beschikbaar voor een
begeleidend familielid en bewoner) op de zeedijk tussen de Ster der Zee en het
stranddienstencentrum van St Idesbald. Daar kun je de openluchttentoonstelling van Cabin
Art bezoeken. Onze bewoners hebben hieraan meegewerkt onder begeleiding van Hilde en
Noëlla.
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Bewoners
Nieuwe bewoners
In de maanden april, mei, juni mochten we de volgende bewoners verwelkomen:

(K. 310) Beague Chantal

(K.204) Michiels Philippus

(K.309) Herregodts Germaine

(K.211) Roete Noël

(K.312) Van Diependael Francine

(K.220) Vaernewyck Bertha
(K.204) Vieren Paula

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 april, mei, juni moesten we afscheid nemen van volgende bewoners:

Boucher Carmen
(°01/04/1926 - 17/04/2015)

Desaever Marcel Daniel
(°15/07/1942 - 01/06/2015)

Bulthé Willy
(°02/05/1927 - 11/06/2015)

Dupon Gertrud
(°08/04/1927 - 12/04/2015)

Michiels Philippus
(°15/02/1938 - 05/06/2015)

Verhaert Fanny
(°07/02/1923 - 06/06/2015)

Onze deelneming voor alle
familieleden,kennissen….
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Verjaardagen
Verjaardagen van bewoners
Juli

Augustus

September

1/7

Charlot Fredy

5/8

Vaernewyck Bertha

3/9

Baelde Agnes

5/7

Roete Noël

7/8

Gaytant Georgette

6/9

Vanneuville Magdalena

7/7

Blanckaert Cecile

10/8

Ottevaere Johan

8/9

Hennebert Margeurite

9/7

Gheeraert Godelieve

17/8

20/9

Seynaeve Anna

19/7

Dehaes Christianne

23/8

Van Diependael
Francine
Callebert Hilde

20/9

Verstraete Roland

20/7

Job Thérèse

27/8

Springael Suzanne

22/7

Meert Henriette

23/7

Debrabandere Odette

25/7

Cappelle Martha

26/7

Penninck Ivonne

26/7

Vandewalle Germaine

Verjaardagen van personeel
Juli
1/7

Augustus

Zöldi Sandra

4/8

Simoens Nicole

8/8

Blondiau Muriel

9/8

Vanbleu Joyce

20/9

14/7

Storme Dennis

17/8

Compernol Mieke

30/9

15/7

Vermandere Joke

21/8

Florizoone Regine

16/7

Janssoone Els

30/8

Bockstael Tania

16/7

Breux Laurie

16/7

D’hoop Vanessa

22/7

Dousselaere Rina

24/7

Rooms Shana

27/7

Deckers Marianne

27/7

Leeman Mady

30/7

Ryssen Nathaly

31/7

Corteel Sarah

6/7
14/7

Verhamme Tiffany

September
16/9

Doise Lisa

18/9

Vanelverdinghe
Greta
Vandenberghe
Francine
Ghyselen Nathalie

Meertens Leen
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Gebruikersraad september 2014
Verslag gebruikersraad van het woonzorgcentrum Dunecluze d.d. dinsdag 16 juni 2015
Aanwezigen :
Van dienst groen, Roland Houtefelt, echtgenoot van Henriette Meert en Delsaut Jean Luc.
Van dienst rood, Planckaert Joseph en zijn echtgenote Vandewaetere Rachel. Declercq Jozef. Liliane Pauwels, dochter
van Simonne Olaerts. Norbert Vercoutter en zijn echtgenote Rosette Legein.
Van dienst oker, Richard Herman. Ida Dorné en haar dochter Karine Werrebrouck. Lucien Dewitte. Deplanter Denise.
Patrick en Martine Hennebel, kinderen van Gerard Hennebel.
Verslag vorige gebruikersraad
Het verslag van de vorige gebruikersraad wordt nog eens overlopen. In een notendop wordt uitgelegd wat er
veranderd is bij de bestelling en levering van medicatie in Dunecluze. Het dementieloket in Dunecluze is een nieuw
initiatief waar ieder terecht kan met alle vragen over dementie op de 2de dinsdag van de maand van 18 tot 20u en
iedere 4de dinsdag van de maand van 14 tot 16u. De bevraging door een externe dienst van een aantal bewoners en
familieleden omtrent de tevredenheid van de bewoners en of familieleden over het verblijf in Dunecluze is afgesloten.
Van zodra er resultaten bekend zijn zullen deze in de gebruikersraad worden besproken.
Fakturatie van de geneesmiddelen in Dunecluze
De medicatie wordt reeds per week geleverd aan de bewoners in Dunecluze. Alle bewoners of familieleden hebben
een lastgeving voor de bestelling en betaling van de medicatie getekend. In de toekomst zal de medicatie per week
aangerekend worden op de verblijfsfactuur van elke bewoner. Dit is momenteel nog niet gebeurd.
Activiteiten met de bewoners die reeds voorbij zijn.
Tijdens de maanden mei en juni werden telkens met meerdere bewoners van iedere afdeling onder begeleiding van
personeel en vrijwilligers verschillende uitstappen gedaan. Foto’s van hiervan werden voor de aanwezigen op groot
scherm geprojecteerd.
Geplande aktiviteiten voor de bewoners van Dunecluze
Op de website van het WZC Dunecluze is het mogelijk de activiteiten die in de loop van de maand gepland zijn (op de
drie afdelingen) te bekijken. Omwille van verlof van het personeel zijn er minder activiteiten gepland vanaf half juni
tot eind augustus. De meeste activiteiten die wekelijks georganiseerd worden zoals het zangkoor, de wandelingen
op donderdagnamiddag, de kaartnamiddagen, marktbezoek, kookactiviteit, enz… gaan verder door.
Resultaat deelname Dunecluze aan de actie levensloop te Koksijde op 30 en 31 mei ll.
Een delegatie van Dunecluze heeft zoals vorig jaar deelgenomen aan de actie “Levensloop” van de Stichting tegen
Kanker. Gedurende deze actie heeft het team Dunecluze gedurende deelgenomen door 24 uur onafgebroken te
stappen of te wandelen.
Dankzij de giften van het personeel en sympathisanten van Dunecluze, familieleden van
bewoners, de verkoop van flessen Cava en verse aardbeien werd een bedrag van 1935 EURO overgemaakt aan de
Stichting tegen Kanker. De actie Levensloop te Koksijde bracht 114 570 op voor de Stichting tegen Kanker. Alle
mensen die op een of andere manier bijgedragen hebben tot dit mooi resultaat zijn van harte bedankt.
Adviescommissie voeding.
De bewoners die gemalen voeding krijgen zullen in de toekomst meer soorten gemalen vlees krijgen . Zowel kip,
varkensvlees, rundsvlees, kalkoen zullen voor hen in gemalen toestand geleverd worden vanuit het KEI. Aldus
krijgen alle bewoners meestal hetzelfde vlees en kunnen de personen met gemalen voeding van meer smaak genieten.
Er werd gevraagd om de pudding die bepaalde bewoners ’s avonds extra krijgen ook afwisselend een andere smaak
te geven. Vandaag wordt enkel vanillepudding gegeven.
Mededelingen vragen van de bewoners en familie.
De vraag werd gesteld om bij opname in het woonzorgcentrum aan de familie van de bewoner duidelijk te stellen of
er kosten voor kinesitherapie zullen aangerekend worden of niet.
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De getuigschriften van de kinebehandelingen worden steeds samen met de verblijfsfactuur overgemaakt en kunnen
aan het ziekenfonds voor terugbetaling worden overgemaakt. We zullen met deze vraag rekening houden en bij
opname de familie hierover informeren.

Voor verslag, Paul Casselman

Wistje dat?…
Een speciale bewoner in de kijker :
Denise Boone ° 1932, bewoonster van dienst rood sinds ongeveer 4 jaar.
Als ‘Boontje’ wil ze het liefst door het personeel en de medebewoners aangesproken
worden. (Denise kan je overal vinden, ‘Boontje’ niet!)
Ze werd geboren te Brugge en heeft er altijd gewoond. Ze trouwde ook met een
Bruggeling. Ze was oorspronkelijk boekbindster, maar deed ook andere dingen.
Ze was dus toen al heel wendbaar, naargelang de noden in haar
leven zich voordeden.
Aan 59 jaar was ze al weduwe. Ze had toen nog één dochter thuis
(is mama van 6 kinderen) en hield zich daarnaast bezig met het
onderhoud van het huis en de tuin.
‘Ik kweekte zelf groenten. Ik ben zo lang mogelijk thuis gebleven – tot het moment dat ik
zorg nodig had en dus naar Dunecluze ben gekomen. Het zat in mij om steeds met iets bezig
te zijn, en die gegevenheid wou ik in Dunecluze doorzetten.
In het weekend hoorde ik de mensen zeggen, dat er niets te doen was. Sommigen voelden
zich eenzaam en zo heb ik het initiatief genomen om op zaterdag en zondag te starten met
een bingospel. In het begin waren er vijf bewoners die aansloten, nu zijn we al met het
dubbele aantal. Het onvoorwaardelijk
iets kunnen doen voor een ander
geeft me veel voldoening. De
bewoners zijn zeer erkentelijk. Ik
ben onlangs drie maanden out
geweest omwille van ziekte en ik
hoorde dat ze me gemist hebben.
Maar vooral : ik miste hen en het
gebeuren heel erg. BINGO (vroeger
heette het Lotto) is een zeer oud
spel. We speelden dat al in onze
kindertijd.
Zolang ik het nog kan, zal ik dat
blijven doen. DAT IS LEVEN !!!’

30

Wist je dat?…
AND THE WINNER IS…

Liezhel Vandecasserie is een 17 jarig meisje uit Nieuwkapelle
dat als logistiek medewerker stage gelopen heeft op dienst
oker. Ze studeert aan de ‘Nieuwe Poort’ een school in
Nieuwpoort. Lieshel is erin geslaagd om een gouden medaille
te behalen op de special olympics met haar favoriete sport:
judo.
Ze is op 12 jarige leeftijd begonnen in een club te Veurne,
toen ze op internaat ging is ze deze sport blijven
beoefenen met hart en ziel.
Het was een spannende wedstrijd, het ging er hard aan toe,
maar deze meid liet zich niet doen en algauw had ze haar tegenstander gevloerd.
De overwinning was binnen en ze had haar gouden plak in handen, dit reeds voor de 2de jaar
op rij!
Dus… Als je Liezhel tegenkomt maak dan geen ruzie want voor je het weet lig je op de
grond.
Proficiat Liezhel!
Francine van dienst oker

Wistje dat?...
Wist je dat onze
hoofdverpleegsters, Vicky
en Martine heel sportief
zijn? Op één van de mooie
lentedagen besloten ze een
match te spelen tegen
elkaar.
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Wist je dat?...
Isidoor Cambier, bewoner van dienst groen
een krak is in authentieke lukken bakken?
Wij hadden dit vernomen en konden niet
wachten om ze bij ons op dienst eens uit
te proberen. Isidoor maakte vroeger een
ganse hoop lukken die hij dan in het dorp
uitdeelde aan de dorpelingen. Vele
personen konden ons meegeven dat Isidoor
dé beste lukken kon bakken, die kon je
niet kopen in de winkel!...
Dankzij de hulp van Isidoor, want al snel bleek dat lukken
bakken een “kunste” is! Na enkele mislukte zwarte lukken
kregen we het lukken bakken, dankzij de tips van Isidoor en
Simonne toch onder de knie. Heel de afdeling rook heerlijk! En
we konden het bevestigen Isidoor kan er wat van! Wat
smaakten die zelfgemaakte lukken bij onze koffie goed!
Wil je ook genieten van de overheerlijke lukken? Maak dan zeker het receptje van Isidoor
Cambier






1 kg boter
1 kg suiker
1 kg bloem
6 eieren
3 druppels cognac

Stap 1: Smelt de boter helemaal en voeg hierbij de suiker. Roer tot dat er geen boter meer
boven zwemt.
Stap 2: Splits de eieren. Voeg de eierdooiers toe aan het mengsel en klop de eiwitten stijf.
Stap 3: Voeg de bloem toe en de druppels cognac.
Stap 4: Voeg het eiwit toe.
Stap 5: Laat het deeg minimum een halve dag staan in de koelkast.
Stap 6: maak kleine bolletjes deeg. Vet het bakijzer goed in en bak de lukken tot ze
goudbruin zijn.
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Activiteiten
Reeds geplande activiteiten de komende 3 maanden…
juli
2/7: avondwandeling rood

augustus
8/7: uitstap dienst groen
naar Nieuwpoort

8/7: uitstap dienst groen,
rolstoelwandeling op strand

september
15/09: daguitstap dienst
groen, naar Bellewaerde
21/09 t.e.m. 25/09:
WEEK VAN DE DEMENTIE

(Nog zeker komende: 2 daguitstappen met oker, gaan eten ten huize… in Aalter en koffie en
taart… in Oostduinkerke, ook van dienst rood volgen er nog 2 daguitstappen! Blijf onze
website in de gaten houden om op de hoogte te blijven).
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Woordzoeker

Zoek volgende woorden:











zomer
paaseierenraap
showcooking
vrijwilligers
cabinart
levensloop
lukken
roosenberg
boudewijnpark
mattentaart
Let op: de woorden staan ook omgekeerd gespeld…
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Wat is het?
Weet jij het?
Vul dan zo snel mogelijk dit antwoordstrookje in en win een drankenkaart van de cafetaria!
Veel succes!

Antwoordstrookje “Wat is het?”

COLOFON
HOOFDREDACTEUR

Naam bewoner: --------------------------- .
Kamernummer: ---------------------------- .
Antwoord op de vraag: Het voorwerp die

we zoeken is… ------------------------ .
Bezorg deze strook
aan het onthaal voor 30/09/2015
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J. Nagels
REDACTIE

medewerkers
J. Danneels
A. Uleyn
R. Vlaemynck
Bewoners

‘Ut de Cluze’ is mede mogelijk gemaakt door:

www.pmr-groep.be

Uw logo hier?
Neem gerust contact met ons op
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