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Voorwoord 

 

Herfst 2015 

 

Een warme zomer heeft een abrupt einde gekend om sneller dan verwacht over te gaan in 

najaarsweer , regenbuien, en vooral... Een sneller invallende duisternis. 

Sommigen ondergaan deze invloeden ook emotioneel en hebben de opgewektheid van de 

warmte en het licht van de zon nodig om zelf niet mistroostig te worden. 

Maar laten we vooral nooit vergeten in welke comfortabele positie wij verblijven in dit rijke 

Westen. Goed, als bewoner heeft u het niet altijd makkelijk want u heeft zorg nodig en bent 

wat afhankelijk geworden maar meerdere vormen van ondersteuning, maar u krijgt die wel. 

Hetzij van iemand van Dunecluze, en vaak ook van uw mantelzorgers, familie, partner ,.... 

Als medewerker word je ook opgeëist , door je omgeving en door je werk hier in Dunecluze 

en in een opgejaagde maatschappij word je ook continu vooruit gestuwd om te presteren, 

overal bij te zijn, je te spiegelen aan de ideaalbeelden van vandaag ...  

Die luxeproblemen kennen vele vluchtelingen niet. De schrijnende beelden van op de dool 

geraakte en verscheurde gezinnen die hun schamele bezittingen achterlaten en op gevaar 

van eigen leven risicovolle reizen naar onbekende bestemmingen ondernemen...  Het heeft 

ons allemaal gepakt. Discussies rond dit thema zijn legio. Hebben wij een maatschappelijke 

rol in te vullen voor deze medemens? Waren onze (over)grootouders zelf ook geen 

vluchtelingen die naar Frankrijk of Engeland vluchtten om te ontsnappen aan de 

gruwelijkheden van de oorlog? 

Uiteraard stellen zich problemen als een grote groep mensen zonder hebben en houden hier 

komt aankloppen. Willen we niet allemaal helpen, maar we weten niet hoe? Koksijde zal zijn 

verantwoordelijkheid moeten opnemen, net zoals vele andere gemeentes, en zal dat ook 

professioneel en correct doen. Laten we als medeburger zorgen om niet mee te gaan in 

negatieve commentaren en doemdenkerij en zo door correcte houding zo een juiste perceptie 

te komen naar onze 'andere' medemens? Dat kan onze hulp zijn! 

Want ook die mensen hebben hun eigen toekomstdromen, willen voor hun kinderen ook een 

zorgeloze en vredevolle toekomst. Laten wij ze daarbij helpen.... 

 

Veel fijn leesplezier in onze Ut de Cluze 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKq75OmOksgCFcG9FAodtvIKOA&url=http://www.inspirerend-wonen.be/outdoor/tuin/10-tips-voor-onderhoud-woning-tijdens-de-herfst.html&psig=AFQjCNFF4PcE4u_DI6OV8eiasT_2VgV6ww&ust=1443268090912565
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKq75OmOksgCFcG9FAodtvIKOA&url=http://www.inspirerend-wonen.be/outdoor/tuin/10-tips-voor-onderhoud-woning-tijdens-de-herfst.html&psig=AFQjCNFF4PcE4u_DI6OV8eiasT_2VgV6ww&ust=1443268090912565
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKq75OmOksgCFcG9FAodtvIKOA&url=http://www.inspirerend-wonen.be/outdoor/tuin/10-tips-voor-onderhoud-woning-tijdens-de-herfst.html&psig=AFQjCNFF4PcE4u_DI6OV8eiasT_2VgV6ww&ust=1443268090912565
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Avondwandeling dienst rood 

Onze zomer heeft ons al heel wat warme dagen en avonden bezorgd. We vonden dat onze 

bewoners het zeker verdienden om daar toch ook wel eens van te kunnen genieten. Daarom 

organiseerden we samen met het personeel van dienst rood een avondwandeling. Alle 

bewoners konden mee. We genoten tijdens de wandeling van een verfrissend ijsje. Wat deed 

dat deugd! 
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Vervolg daguitstappen 

In de vorige editie van Ut de Cluze konden jullie al meegenieten  

van onze daguitstappen. Hier volgen de overige geslaagde  

daguitstappen van de 3 diensten… 

 

 

Wat stond er op de planning? 

Wandeling langs de havengeul 

Ijscoupe eten op terras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hadden geluk, het was een stralende dag! Ideaal om te wandelen langs het mooie 

wandelpad in Nieuwpoort. We gingen tot op de havengeul, waar we verschillende toeristen 

zagen vissen. Na een fikse wandeling, zochten we verkoeling op met een ijsje en drankje op 

een zonovergoten terras.  

Wandeling havengeul 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMz89MSy8cYCFcRtFAodS6gMhg&url=http://kvvo.be/laat-de-zon-in-je-hart/&ei=8_CwVYy3FcTbUcvQsrAI&bvm=bv.98476267,d.d24&psig=AFQjCNEAdhEta5ndC-xNmsmQ3W6UlZI2Jw&ust=1437745771078826
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Wat stond er op de planning? 

Wandeling langs de dijk van Koksijde 

Bekijken van het kunstwerk Dunecluze, Cabin Art 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het was opnieuw een mooie zonnige dag, dus besloten we op onze namiddaguitstap naar de 

zeedijk in Koksijde te gaan. We hebben niet altijd de kans, met onze Belgische temperaturen, 

om een wandeling te 

doen op de dijk, dus nu 

was het perfecte 

moment. De bewoners 

konden genieten in de 

zon van een heerlijke 

pannenkoek of wafel.  

 

 

Wandeling langs zeedijk 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIqu_OX588YCFUJVFAod18IN6w&url=http://www.heerlijk.info/&ei=G0iyVcq0BMKqUdeFt9gO&bvm=bv.98476267,d.d24&psig=AFQjCNG0v6SUKOxVfpguKcseW6OY3iYATA&ust=1437833622026346
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Wat stond er op de planning? 

Bezoek aan Sealife 

Middagmaal in Floreal 

Muziekoptreden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 15 september gingen  we met dienst groen 

naar Sealife in Blankenberge. Jammer genoeg zat 

het weer ons niet mee, maar dat hield ons niet 

tegen om er opnieuw een onvergetelijke dag van te 

maken. We konden verschillende zeedieren van 

dichtbij bewonderen. Ook was er een 

zeehondenshow, waar we van konden genieten op de 

eerste rij! Na al dat wandelen in het park gingen we 

naar de floreal om daar samen te eten. We klonken samen op een leuke dag en aten heel 

wat lekkers. We hadden geluk, want in de namiddag 

trad er een bandje op en was er een dansnamiddag 

voor senioren. We zaten in de ambiance en konden een 

dansje placeren! Toen we naar huis gingen, maakten we 

er zelfs op de bus nog een feestje van op de muziek 

van de radio! Opnieuw een geslaagde uitstap! 

Bezoek aan Sealife  
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Wat stond er op de planning? 

Bezoek aan Lijssenthoek, oorlogskerkhof in Poperinge 

Project CWXRM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ieper, dat was onze bestemming waar we al een tijdje naar uitkeken. ’s Morgens stond er 

een bezoek aan Lijssenthoek op ons programma, het oorlogskerkhof in Poperinge. Dat lag op 

onze weg. In de regen zag het eruit zoals een kerkhof eruit hoort te zien.  

En Ieper zelf zag eruit in de zon zoals het hoort eruit te zien: mooi, levendig en veelzijdig. 

In de namiddag namen we deel aan het project CWXRM, waar we met onze creatieve talenten 

de slachtoffers uit wereldoorlog I herdachten. Getuige hiervan zijn de foto’s hieronder. 

 

Uitstap Ieper 
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Wat stond er op de planning? 

Bezoek aan Oostakker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We vreesden regen en wind maar de weergoden 

waren ons gunstig gezind bij onze daguitstap 

naar Oostakker. Het was er erg rustig, in 

tegenstelling tot ons bezoek van vorig jaar. De 

meimaand (Mariamaand) is duidelijk zeer 

bijzonder voor bedevaartgangers.  

Dat wij Belgen ontegensprekelijk Bourgondiërs 

zijn, zag je in het plaatselijke restaurant, dat 

dan weer wèl goed gevuld was met mensen. Een 

goede keuze want het was er zeer lekker. De meningen achteraf waren unaniem: we hebben 

genoten van deze rustige, mooie dag!   

  

Uitstap Oostakker 
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Wat stond er op de planning? 

Gezellig tafelen 

 

 

 

 

 

  

 

 

Woensdag 9 september, uitstap naar Aalter, ten huize 

van… Samen met Cecilia, Yvonne, Lucien, Godelieve, Cecile 

en Ida en ook met Karine en Francine, met Marijke en 

Hilde.  

Cecilia : ‘Wat werd daar allemaal gedaan om ons vreugde 

te brengen ! Een zonnige dag, en ons laten genieten van 

huis en tuin (vol vruchten), van spijs en drank, maar  

vooral van vriendschap en ontmoeting. ’Keuvelen, 

inhoudelijke gesprekken, glimlachen, accordeonklanken, 

genieten van elkaars aanwezigheid….en een 

leeftijdsverschil van meer dan 90 jaar. Wat een geschenk 

dat Douwe en Griet er bij waren! Ik ben naar Dunecluze 

terug gekeerd met een vol gevoel van geluk, een gevoel 

dat het resultaat is van wat positief samenzijn met ons 

doet!’ Lucien : ‘Terug te gast zijn bij iemand thuis was 

voor mij een herbeleving van wat vroeger was. En wat de 

keuken betreft : we hebben de hele dag heerlijk gesmoefeld en gedronken. En of dat deugd 

gedaan heeft.’ Cecile : ‘Ik heb me al ingeschreven voor volgend jaar! Desnoods ga ik te 

voet!’ Godelieve : ‘Wat een mooie dag! Nooit had ik gedacht dat ik nog zo ver zou kunnen 

reizen. Ik wist zelfs niet dat ik dat nog zou aankunnen. Ik voel me opnieuw leven!’ 

Ida : ‘Alles was even goed. Om in één woord te zeggen : een dag vol deugd en vreugde.’ 

Yvonne : ‘Wat heb ik genoten van het moment dat ik in de tuin zat : met mijn rug in de zon, 

een glaasje en een sigaretje. Heerlijk vond ik dat!’ 

Etentje bij Hilde 
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Bedankingsetentje hotelschool Ter Duinen 

Om de hotelschool te bedanken voor de samenwerking het voorbije schooljaar en de nakende 

pensionering van de huidige directeur, wilden wij eens koken voor hen. We organiseerden een 

etentje en haalden al onze kooktalenten boven om hen te tonen dat we, hier in Dunecluze, 

er ook iets van kunnen! De directeur van de hotelschool Ter Duinen kwam samen met een 

leerkracht Chantal (dochter van Odette Debrabandere) hier in Dunecluze dineren. Samen met 

enkele bewoners toverden we een ganse menu op de tafel.  

 Elza en Lucien waren de 

chefkoks. Lucien deed zijn 

opperbest om alle hapjes 

te maken en te verfijnen. 

Elza sneed alle verse 

frietjes met de hand en 

sneed de groenten voor 

bij het hoofdgerecht. 

Odette hielp ook mee om 

de tomaat garnaal klaar 

te maken als 

aperitiefhapje. Suzanne 

hielp mee om er een 

leuke, gezellige sfeer van 

te maken.  

 

We kregen heel veel complimentjes over onze kookkunsten, het werd gesmaakt dat alles 

met liefde gemaakt werd!  

 

 

  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIyz3cKj08cCFYKyFAod7nMG_w&url=http://chickslovefood.com/chickslovefood-online-kookboek-2011/koksmuts-2/&ei=ikLkVYzGJILlUu7nmfgP&psig=AFQjCNG0SJ7TBfU03dgvySm_z_RwI0WLdw&ust=1441108966096768
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Activiteiten speelveugel 

In de zomer zijn alle scholen dicht, dus hebben we geen bezoek meer van onze leerlingen 

van De Ark. Maar gelukkig is er de speelpleinwerking  van Koksijde nog! Iedere dinsdag van 

de zomervakantie komen ze naar ons toe om een activiteit te doen.  

Jammergenoeg is het iedere keer slecht weer geweest op de dinsdagen en konden we niet 

gaan wandelen, maar we vonden telkens wel weer een activiteit om ons te amuseren samen 

met de kinderen. Zo mochten de bewoners en de kinderen hun creatieve talenten bovenhalen 

en maakten ze samen kunstwerkjes, onder begeleiding van ergotherapeute Hilde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afscheid speelveugel 

Het was opnieuw een leuke zomer. Dankzij de kinderen van het speelplein, hadden we ook in 

de zomervakantie jong leven in huis. Maar aan alle mooie liedjes komt er een eind, ook aan 

de zomervakantie, dus moeten we opnieuw afscheid nemen van dat jong geweld. Om hen te 

bedanken voor de samenwerking organiseerden we een pannenkoekenbak en maakten we 

warme chocomelk. De bewoners en de kinderen konden nog eens smullen van al dat lekkers 

tijdens een gezellige koffieklets. 

Dankjewel aan de speelpleinwerking voor de leuke namiddagen, wij kijken alweer uit naar een 

volgende schitterende zomer met tal van leuke activiteiten! 

 

 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPjjuayh08cCFUEQFAod2B8AKA&url=http://metliefs.nl/vcards/create.php?card_id%3D4422&ei=Q0DkVbg2waBQ2L-AwAI&psig=AFQjCNHzBqNQmgiVOBfxBQQylxLBiIUOSQ&ust=1441108397328749
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4de verjaardag Dunecluze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 27 augustus was er opnieuw feest in Dunecluze! Dunecluze vierde zijn 4-jarig 

bestaan met alle bewoners en het aanwezig personeel. Ze werden getrakteerd op een 

artisanaal gemaakt ijsje van HG Sweetness in de cafetaria. Er was een grote variëteit aan 

smaken: vanille, chocolade, mokka, banaan, stracciatella, speculaas, pistache… Voor iedereen 

wat wils! Het ergo-team had gehoopt op stralend zomerweer, maar dat viel letterlijk en 

figuurlijk in het water. Gelukkig kon het orgeltje iedereen opvrolijken met wat deuntjes van 

vroeger en waren we het vroege herfstweer snel vergeten. Het ijs viel in de smaak bij jong 

en oud en sommige zoetemondjes vroegen zelfs nog een tweede portie! Het feestje ging nog 

door tot de late uurtjes…  veel bewoners wilden ‘de Kelle’ en zijn gezellige sfeer niet meer 

verlaten.  

HG (HG Sweetness) staat voor Heidi Gheeraert, een dame 

uit Lombardsijde die zodanig gepassioneerd werd door 

het maken van allerlei creaties dat ze een eigen 

bedrijfje opstartte.  Zo maken ze onder andere schepijs, 

ijstaarten, chocolade en pralines, taarten en gebak, 

suikerkunst taarten, verse Luikse- en Brusselse wafels… 

Een dessert op maat voor elk feest of gelegenheid.  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKTuutOZ08cCFcjvFAodPKwAnw&url=http://www.kontaktnieuwbalinge.eu/2011/11.htm&ei=MTjkVeSRFMjfU7zYgvgJ&psig=AFQjCNFEvwBT86p86c-mP0ymQYCk5E96EA&ust=1441106335842976
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOu5q8n45McCFcmYGgodb5sBnw&url=http://splntr.eu/advocatenkantoor-splntr-bestaat-4-jaar/&bvm=bv.102022582,d.d24&psig=AFQjCNGsp6EnfFnY-yKR8czEv1D0idkNDw&ust=1441715940103963
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Paëllamiddag op dienst rood 

 

Salvatore, ooit onze klusjesman, chauffeur, entertainer-op-kerstfeesten, drijvende-kracht-

achter-culinaire-avonden èn topfavoriet van een aantal bewoonsters, is hier nooit helemaal 

weggeweest. Hij heeft een stukje van z’n hart in Dunecluze gelaten. Daarom wou hij graag 

deze zomer iets voor ons doen. En eveneens daarom aarzelde hij geen seconde toen wij met 

het voorstel van paëlla-middag kwamen. Peace of cake voor Salvatore! Een goede Italiaan 

draait zelfs voor een echte Spaanse schotel zijn hand niet om.  

Zo gezegd zo gedaan. Om het geheel extra zomers en feestelijk te maken, hebben we er 

een echte Spaanse middag van gemaakt. Met Spaanse hapjes, sangria met vers fruit als 

aperitief, crème Catalane als dessert, Spaanse muziek en tafelversiering in de Spaanse 

kleuren. Het nodige gingen we, samen met enkele bewoners, kopen in de supermarkt. Fijn om 

dat nog eens te doen, vond ons gezelschap.  

En we hebben genoten! Sommigen iets te veel, vooral van de sangria. Om een lang verhaal 

kort te maken, op  de planning van dienst Rood voor volgende zomer staat er alvast één 

ding vast: Spaanse middag! 

 

  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKCa_Nqb08cCFUK-FAodwXMEvw&url=http://es.board.goodgamestudios.com/bigfarm/showthread.php?82364-The-farm-song-de-GOOD-FARM/page2&ei=WTrkVeCJOsL8UsHnkfgL&psig=AFQjCNHPBXoEy_DC0xmyoc12o9d9xMGokQ&ust=1441106827961930
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Eventjes terugkeren in de tijd 

Mei 2015: eerste communie van Milan, kleinzoon van Agnes Dorné, die in Dunecluze woont op 

dienst oker. 

Sedert meer dan een jaar, is Agnes gebeten door de ‘aquarelmicrobe’ :  een vaardigheid, een 

dagvulling die ze vroeger nog nooit gedaan heeft. 

En van het één kwam het ander….. 

Aan ons werd de vraag 

gesteld of mémé geen 40 

menukaartjes kon maken voor 

het feest van Milan. Wij, 

Hilde, ergotherapeute dienst 

oker en vrijwilligster Mireille, 

hebben een datum uitgezocht 

waar Milan en zijn mémé 

samen de kaartjes konden 

maken. 

De schoondochter van Agnes 

getuigt :’ Emotioneel was dat 

voor ons heel pakkend om de 

interactie tussen die twee 

generaties te volgen tijdens de schilderwerken. 

Dit werk heeft toch enkele uren in beslag genomen. Er werd gecommuniceerd rond vorm en 

kleur. En het resultaat? Gewoon SCHITTEREND!!!!! En er is die dag geen enkel menukaartje op 

de tafels blijven staan. Een moment om nooit meer te vergeten.’ 
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Week van dementie 

Dit jaar organiseerden we opnieuw een week van dementie. Er stonden tal van activiteiten 

op het programma om onze dementerende bewoners nogmaals extra in de watten te leggen. 

Hier een kleine greep in onze activiteiten… 

Maandag 21 september 

De bewoners kregen bezoek van de demiclowns! 

Dit waren 2 vrolijke jonge dames die onze 

bewoners deden lachen! Het is hetzelfde 

concept zoals cliniclowns, maar dan 

gespecialiseerd in dementerende bewoners 

Demiclowns 

 

Dinsdag 22 september 

We kijken samen naar de film “Still Alice”. Een 

film over een dame die beginnend dementerend 

is en welke veranderingen dit  teweegbrengt in 

haar familie… We werden er adembenemend stil 

van... 

Filmnamiddag 

 

Woensdag 23 september 

De 3 diensten roken overheerlijk!! De ergo’s 

hebben samen met de bewoners hun 

kooktalenten opnieuw boven gehaald en de 

bewoners konden smullen van heel wat lekkers! 

Dessertbuffet 

 

 

 

Donderdag 24 september 

Jammergenoeg was het geen mooi weer 

donderdag, waardoor we niet konden gaan 

wandelen, maar we maakten het binnen gezellig 

en speelden met z’n allen bingo! 

Bingo 

 

 

 

Vrijdag 25 september 

We legden 3 bewoners in de watten samen met 

een van hun geliefden. Ze kregen een gelaats-, 

hand-, voetverzorging, haartooi, een huisbereide 

maaltijd en om de dag goed af te sluiten, een 

wandeling met koffie en taart! 

Wellnessdag 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOWCnuPNj8gCFUG0GgodIHYL_Q&url=http://www.laviesagista.nl/filmaanrader-still-alice/&psig=AFQjCNEron7omvUwpDakwEXlwrXQ7UjgIA&ust=1443181919255316
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPfbr6bXj8gCFYZcFAod8MoAEA&url=http://www.kollumerkat.nl/bingo-invicta-de-feesttent/&bvm=bv.103388427,d.d2s&psig=AFQjCNGSH-UrOxkJyFvGPGmmPLOOObkLCQ&ust=1443184476996371
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We kunnen spreken van een zeer geslaagde week van dementie. Maar we onthouden dat 

dementie een onderwerp blijft dat niet alleen in de speciale week van dementie moet worden 

indachtig gehouden, maar iedere dag van het jaar! 

 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLfuudnZj8gCFYrXFAoda1wGDw&url=http://blog.seniorennet.be/alzheimer/archief.php?ID%3D1052510&bvm=bv.103388427,d.d24&psig=AFQjCNHf_TXu9xcmiXSoHDTfLjoND0wo-w&ust=1443185107204643
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Personeel 

Geboorte 

Griet is bevallen! Van een flinke zoon, Douwe! Hij is 

geboren op 13 augustus, weegt 3kg790 en meet 53cm. Een 

heel dikke proficiat aan de trotse ouders! 

 

Ashley, zorgkundige van dienst groen is bevallen! 

Van een zoon Rayven! Hij is geboren op 17 september, weegt 3kg690 en 

meet 52 cm. Voor de fiere ouders een heel dikke proficiat! 

 

Nieuwe medewerkers 

We mogen Joyce Wittrock verwelkomen in ons Dunecluze- team! 

Ik zit hier samen met Maria, Hilda, Denise en 

Marcella en onze focus ligt op Joyce. Een 

vlotte, sympathieke, blonde spring-in-’t veld 

die na een stageperiode en een maand 

vakantiewerk nu met een nieuw contract voor 

enkele maanden bij Dunecluze onder de pannen 

is. Klinkt goed hé! Ze is hier graag, zegt ze, 

en dat doet veel. Joyce is een sportieve meid. 

Ze houdt van lopen, liefst op ’t strand, en 

paardrijden. Wie haar nog niet kent, zal daar 

wel verandering in zien komen want ze springt 

voorlopig in waar er hulp nodig is. Op de vraag welke verdieping haar voorkeur heeft, moet 

ze het antwoord schuldig blijven. Ze werkt op de drie diensten met haar zin. Al moet ze 

toch bekennen dat ze een boontje heeft voor dienst Rood, aangezien ze daar gestart is. 

Met enkele complimentjes van mijn assistentes over de vriendelijkheid en hartelijkheid van 

onze gaste, sluiten we dit interview af. 

Interview door Els Janssoone en bewoners dienst rood 

 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOz4nI775McCFUw_FAod7GEMkA&url=http://www.omsingelmunster.be/index.php/website-hv/110-geboorte&psig=AFQjCNE9DFf86hAF3-NjnT54GU2Z9WFRog&ust=1441716616236808
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We mogen Leyla Pil verwelkomen in het schoonmaakteam! 

Leyla is een nieuwe werkkracht in het 

onderhoud. Ze is geboren op 16 februari 1984 in 

Amsterdam. Ongeveer op 3-jarige leeftijd is ze 

in België komen wonen. Momenteel woont ze in 

Veurne samen met haar man waarmee ze 8 jaar 

getrouwd is. Ze hebben 2 kindjes: Mayley (7 

jaar) en Daymen (3 jaar). Ze lopen school in De 

Ark, in Koksijde. Ze heeft Humane 

Wetenschappen en daarna Kleinhandel 

gestudeerd. In haar vrije tijd houdt ze ervan om 

te gaan zwemmen.  

Leyla is niet gebonden aan één dienst en zal daarom op verschillende diensten te zien zijn. 

Toen ze te horen kreeg dat er een vacature was in WZC Dunecluze leek het haar ideaal om 

deze job te combineren met haar twee jonge kindjes.  

Interview door Aliesje Uleyn 

 

Interview met Nar Lo 

Jullie hebben deze man hier in huis al gezien. Zijn grootste 

kenmerk is zijn gestalte en zijn andere huidskleur. 

Zijn naam is NAR (familienaam LO) , geboren in 1991 in 

Senegal in een gezin van 6 kinderen. Hij heeft Frans en 

Arabisch gestudeerd en is daarnaast ook meester in de 

naaldkunst. Hij vertelt : ‘Ik was daar een goede voetballer, 

en ben naar België gekomen in de hoop een voetbalcarrière 

uit te bouwen. Maar de realiteit was anders en bovendien 

kamp ik met blessures. Ik ben dus beginnen zoeken om mijn 

dagen zinvol in te vullen en op deze manier ben ik in 

Dunecluze terecht gekomen. Nadien zien we wel. Wie weet, 

start ik opnieuw met studeren. Ik respecteer de Belgische 

manier van leven (de bevolking vind ik sympathiek en aan 

de weersomstandigheden ben ik al gewoon), maar in de grond 

van mijn hart koester ik mijn Afrikaanse roots. Hier in Dunecluze voel ik me thuis. Een WZC 

als dit bestaat in mijn geboorteland niet. Het zorg dragen voor de familie is heilig. In het 

begin, dat ik hier werkte voelde ik me daardoor wat triest, maar nu begrijp ik, dat jullie 

cultuur daaromtrent anders is. ‘ 

Interview door Hilde Rommel 
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Koksijde leeft  

Het is komkommertijd en daarom valt er momenteel weinig nieuws te rapen te Koksijde. Het 

zomerseizoen is pas afgesloten met het betoverend mooie evenement “Koket Koksijde” waar 

de bezoeker unieke kleurrijke bloemstukken kon bewonderen.  

Deze keer werd gekozen voor het thema van de onderwaterwereld. Talrijke met bloemen 

bedekte zeesterren, anemonen, tropische vissen en zeekwallen toverden het gemeentehuis 

om tot een reusachtig aquarium.  

Belangrijke werken zijn gestart voor de nieuwe aanleg van de Zeelaan te Koksijde van de 

Jorisstraat naar de rotonde toe. Ondergronds komt er in dat stuk een nieuwe 

regenwaterriool met aankoppelingen naar de gebouwen toe. Diverse nutsleidingen (gas, 

telefoon, ..)worden vernieuwd.  

Het wegdek zal worden aangelegd in sierasfalt en de voetpaden in blauwe hardsteen. De 

nieuwe openbare verlichting op de gevels en de multi-palen zullen de vernieuwing voltooien. 

Multipalen kunnen gebruikt worden voor het aanbrengen van banners, kerstverlichting, 

sfeermuziek en sfeervolle ledverlichting. Vanaf de start van de werken wordt 

eenrichtingsverkeer van de Poort naar zee ingevoerd. Dit zal in de toekomst ook zo blijven. 

Drie weken na aanvang van de werken wordt het gedeelte van de Jorisstraat tot de 

Kursaallaan niet meer toegankelijk met de wagen. Vervolgens wordt het gedeelte van de 

Kursaallaan tot aan de Zonderzorgstraat ontoegankelijk voor voertuigen.  

Na het winterreces gaat het deel Zonderzorgstraat tot aan de Poort dicht voor alle 

verkeer. Tijdens de volledige duur van de werken blijven alle handelszaken nagenoeg 

toegankelijk . De ondergrondse Casinoparking (daar kan één uur gratis geparkeerd worden) 

blijft eveneens bereikbaar. Winkelen in de Zeelaan te Koksijde blijft mogelijk. Het ongemak 

van de slechte bereikbaarheid met de wagen moet je als consument met de glimlach erbij 

nemen. Het wordt wat meer stappen of fietsen tijdens de komende maanden voor de 

bezoekers van het winkelcentrum.  

Een pluspunt is dat de bewoners van Dunecluze tot de grote zomervakantie de wekelijkse 

markt kunnen bezoeken op de oude locatie, namelijk de het marktplein voor de residentie 

Maartenoom.  

Goed nieuws is ook dat er in de gemeenteraad van 17 augustus beslist werd een kunstwerk 

aan te kopen genaamd “De boekenzot”. Het bronzen beeld is een creatie van beeldhouwer 

Pieter Florizoone uit Oostduinkerke. Het beeld meet 60 cm hoog en 50 cm breed en zal 

geplaatst worden in de omgeving van de bibliotheek te Koksijde. Kostprijs is 4500 EURO.   

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPXBvMLA9scCFcLWGgod4pgIYA&url=http://www.waregem.be/wonen/bouwen-en-verbouwen/veel-gebruikte-termen&bvm=bv.102537793,d.d2s&psig=AFQjCNHf_b0eaQn31DovvgICzy9UpaM3Zw&ust=1442319350996092
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Bewoners 

Nieuwe bewoners  

In de maanden juli, augustus, september mochten we de volgende bewoners verwelkomen: 

 

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

 

Callebert Hilde 

(°23/08/1923- 22/08/2015) 

Devos Raymond 

(°11/01/1922- 25/08/2015) 

Herman Richard 

(°21/03/1929- 30/08/2015) 

Pieters Auguste 

(°24/05/1919 - 04/07/2015) 

Vanderbeke Yolande 

(°26/05/1927- 07/07/2015) 

 

 

 

 

 

 

(K.202) Chantrenne Marc 

(K.107) Declercq Walter 

(K.320) Herregodts Germaine 

 

 

 (K.231) Moreels Suzanne 

 (K.102) Steen Marcel 

 (K.313) Vanbillemont Nelly 

 

http://www.ligatura.be/media/catalog/product/cache/1/image/600x600/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/d/e/deursticker-welkom.jpg
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN_Fi5Kw08cCFcNuFAodfhQFtA&url=http://grummeluitvaartzorg.nl/wat-te-doen-na-overlijden/&ei=xk_kVd_KD8PdUf6olKAL&psig=AFQjCNGmk0C6dslBdGQLi5FLY8W7yt9cIA&ust=1441112352015437
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Verjaardagen 

Verjaardagen van bewoners 

 

 

  

 

Verjaardagen van personeel 

  Oktober   November  December 

12/10 Simonne Arnoys 02/11 Cäcilia Swiecinsky 03/12 Walter Declercq 

17/10 Lucien De Witte 06/11 Cecile De Bruyne 09/12 Denise Boone 

21/10 Marie-Thérèse Maes 13/11 Agnes Dorné 14/12 Martha Kempe 

22/10 Maria Yperman 19/11 Simonne Coenen 23/12 Germaine Herregodts 

24/10 Paula Vieren 23/11 Chantal Beague 25/12 Jean Luc Delsaut 

27/10 Sazanne Moreels 30/11 Omerius Hennebel 26/12 Elisabeth Vanleke 

    28/12 Anna Jacobs 

    29/12 Luciana Geers 

      

      

 Oktober  November  December 

02/10 Danneels Jana 03/11 Delacauw Ursula 01/12 Mertens Koen 

10/10 Windels Kathy 6/11 Wittrock Joyce 02/12 Nagels Jan 

13/10 Allermeersch Colinda 13/11 Werbrouck Charline 08/12 Tamsin Hannes 

16/10 Seru Brigitte 14/11 Vantroyen Krista 15/12 Deneffe Nele 

20/10 Boeckx Mieke 20/11 Degrande Vicky 23/12 Cambier Sabine 

22/10 Wydouw Tania 22/11 Demeyer Nadine 24/12 Hennebel Veerle 

28/10 Feys Sharon     

31/10 Deman Nathalie     

      

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJeb1Jam08cCFQu8FAodcCoJyg&url=http://www.bloovi.be/nieuws/detail/gelukkige-25e-verjaardag-wereldwijde-web&ei=U0XkVdelHYv4UvDUpNAM&psig=AFQjCNE3oEqWrb0wN8LyGsVf3UWOYRqGYw&ust=1441109702672206
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Gebruikersraad september 2014  

 

Verslag gebruikersraad van het WZC Dunecluze d.d. dinsdag 15 september 2015  

De derde gebruikersraad van het kalenderjaar werd door 22 bewoners en 9 familieleden 

bijgewoond.  

Aanwezigen 

 

Dienst groen : Roland Houtefelt, echtgenoot van Henriette Meert en Delsaut Jean Luc. 

Coenen Simonne en haar dochter Magda Cornelis  

Dienst rood : Vieren Paula en haar dochter Haelewyck Anne-Marie, Callens Jeanne, Declercq 

Jozef en Boeve Michel, Rosette Legein en haar echtgenoot Norbert Vercoutter  

Dienst oker : Octavienne Pirson, Maria Yperman , Cecile Blanckaert en Cecilia Aerts, 

Christianne Dehaes en haar moeder Germaine Herregodts, Lucien Dewitte en zijn echtgenote 

Madeleine Dewaele, Marguerite Dewaele, Germaine Vandewalle en Denise Deplanter, Patrick 

en Martine Hennebel, kinderen van Gerard Hennebel. Nelly Vanbillemont, Godelieve Gheeraert, 

Agnes Dorné en Luciana Geers  

Verslag vorige gebruikersraad  

Het verslag van de vorige gebruikersraad wordt kort overlopen. Van belang is dat de 

medicatie voortaan per week zal worden aangerekend op de individuele factuur van de 

bewoner. Dit is een besparingsmaatregel die medicatieoverschotten zal beperken.  

Overzicht met fotoreportage van enkele zomeractiviteiten met de bewoners van Dunecluze. 

De aanwezigen konden via de foto’s die op de website van Dunecluze staan enkele 

activiteiten bekijken die tijdens de voorbije zomermaanden aan de bewoners werden 

aangeboden. Er werden foto’s getoond van het huisbezoek met enkele bewoners bij Hilde 

Rommel, de viering van het vierjarig bestaan van Dunecluze met de komst van een echte 

ijskar en draaiorgel, een uitstap van dienst oker naar Oostende en de aanwezigheid van een 

viertal bewoners op het huwelijk van verpleegkundige Laurie Breux van dienst oker.  

Geplande aktiviteiten voor de bewoners van Dunecluze  

Op de website van het WZC Dunecluze is het voor de familie en bezoekers mogelijk alle 

geplande activiteiten die tijdens het weekverloop doorgaan op de drie afdelingen te bekijken. 

Volgende week staat in het teken van het thema “Week van de Dementie”. Er gaat dan ook 

elke dag een activiteit door in Dunecluze om dit thema extra in de verf te zetten : bezoek 

van de Demiclowns, vertoning van de film “Still Alice” in het cafetaria, wandeling of bingo, 

dessertbuffet op elke afdeling en tot slot een wellness-dag voor een drietal bewoners. 

Later op het jaar worden er eveneens activiteiten gepland tijdens de week van de derde 

leeftijd (november) en in de maand december wordt opnieuw een kerstmarkt georganiseerd in 
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Dunecluze. De week voor Kerstmis is er dan nog de feestelijke kerstmaaltijd in de cafetaria. 

Uitnodigingen hiervoor worden nog verstuurd.  

Adviescommissie voeding.  

Op menu comité in het KEI werd er besproken dat er in de toekomst met cyclus menu’s zal 

worden gewerkt. Men zou werken met een cyclus van 8 weken. Een cyclus voor de 

zomerperiode en een cyclus voor de winterperiode. Om de 8 weken keert hetzelfde 

weekmenu dus terug. Cecile Blanckaert, bewoonster van dienst oker merkt op dat er soms 

meerdere keren per week gehakt wordt geserveerd bij het middagmaal.  

Mededelingen en vragen van de bewoners en familie.  

Er wordt aan de gebruikersraad meegedeeld dat de raad van bestuur van het WZC 

Dunecluze groen licht gaf voor de bouw van zorgflats op het braakliggend terrein rechts 

van het sociaal huis. Het is nog afwachten hoeveel bouwlagen er zullen mogelijk zijn.  

Het is alvast een opsteker voor de toekomstige gebruikers van deze zorgflats die zullen 

kunnen rekenen op de goede zorgverlening vanuit het WZC Dunecluze.  

Tot slot hebben de aanwezige kinderen van de heer Gerard Hennebel nog hun dank betuigd 

voor de goede zorgen die hun vader krijgt van het personeel op dienst oker in Dunecluze 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOLW56rgj8gCFQPrFAod-ToJEA&url=http://www.bloggen.be/carloclaes/archief.php?ID%3D1553715&psig=AFQjCNGjZ6bxxITl5NncWVLeVjJakMUTcA&ust=1443186868759178
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Wistjedatjes 

 

Lucien Dewitte en Madeleine Dewaele reeds 67 jaar getrouwd zijn?! Dit 

kon niet ongevierd voorbij gaan.  

Daarom legde Ingrid hun wat extra in de watten en werd er geklonken 

op dienst oker.   

 
 

 

Een héeeeeel dikke proficiat Lucien en Madeleine met jullie “chinchilla” bruiloft!  

(Chinchilla is een bont gemaakt van dit dier…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chinchilla_lanigera_(Wroclaw_zoo)-2.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chinchilla_plaid.JPG
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKvNgrvet8cCFQc4Ggod8WMPVw&url=http://www.wijnandloven.nl/2011/11/pensioenleeftijd-67-jaar/&ei=P9LVVeuxG4fwaPHHvbgF&bvm=bv.99804247,d.d2s&psig=AFQjCNHNIQhYmuhCJvLxbr-evfvWAeVJFw&ust=1440162725090209
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLq31rCSksgCFYEEGgodZscOtA&url=http://tekstplaatjes.us/gefeliciteerd02.htm&bvm=bv.103627116,d.d2s&psig=AFQjCNHTmh_uSYoJRwLcuT3iTpFit4cH0A&ust=1443269039868789
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Yolande Vanderbeke 

Yolande Vanderbeke verbleef bij ons van 14 

september 2011 tot 7 juli 2015. Ze was een 

bewoonster op dienst groen, die we niet snel zullen 

vergeten! Altijd tevreden en content en telkens zin 

om te dansen of te zingen. We gaan haar missen op 

dienst!  

Van haar kinderen kregen we een ontroerende 

brief… 

 

Lieve mensen, 

Op 14 september 2011 werd onze moeder Yolande Vanderbeke opgenomen in jullie 

verzorgingstehuis. Ze verbleef er op 2 maanden na 4 jaar.  

Mijn broer en ik hebben dus het reilen en zeilen van 

heel nabij kunnen meemaken.  

Mama werd er verzorgd, geholpen en bijgestaan door 

een team van mensen die zich met liefde en 

verbetenheid inzetten voor het welzijn van hun 

bewoners. 

Ook voor ons was het steeds aangenaam om een 

bezoekje te brengen, de dienstverlening getuigde van 

een grote inzet, alsook een steeds vriendelijke 

ontvangst. 

We zijn jullie echt van uit ons hart dankbaar voor die vele jaren aandacht dat jullie aan onze moeder 

hebben gegeven, zodat ze die vier laatste… en tevens moeilijkste jaren van haar leven, op een waardige 

manier … met de best mogelijke verzorging heeft kunnen doormaken. 

Telkens als we haar na een wandeling terug brachten 

zei ze … ik ga naar huis … zo maakte ze duidelijk dat 

ze zich in ‘Dunecluze’ thuis voelde … ze was er graag 

… en dat zegt veel! 

 

Ook het respecteren van haar geloofsovertuiging 

heeft ons sterk getroffen.  

Nogmaals van harte bedankt voor jullie hulp en 

assistentie.  

 

 

Vriendelijke groeten, 

Kris en Paul Wuestenbergs  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCM-n6Lzk2scCFcU-FAodlb8CWA&url=http://www.tekstbreier.nl/&bvm=bv.101800829,d.d24&psig=AFQjCNGXtolI1dXud_SZbTh6BrHNMWsstA&ust=1441366946672016
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Kunstmarkt Nieuwpoort 

Wist je dat Hilde samen met Noëlla en Mireille op 

de kunstmarkt van Nieuwpoort heeft gestaan om 

al de schitterende kunstwerkjes die onze bewoners 

hebben gemaakt te verkopen? 

En het was een groot 

succes! In totaal 

verzamelden ze 478,90 

euro! PROFICIAT !!! 

 

Trouw Laurie  

 

Met enkele 

bewoners van dienst 

oker gingen ze 

Laurie, verpleegster 

van dienst oker, gaan bewonderen 

tijdens haar trouwdag. En zoals we 

allemaal al dachten, ze straalde! 

Wat was ze mooi met haar prachtig 

witte kleed aan! We waren blij dat 

we toch een stukje mochten deel 

uit maken van haar stralende dag! 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKCP_7ns5McCFcjtFAod8cYI5A&url=http://www.imagomedia.be/projecten/ontwerp-drukwerk/uitnodiging-huwelijk-jan-sarah&psig=AFQjCNF-IuzePG_l5uU9Sw0VjJnV5qoeUg&ust=1441712675230192
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOngg7nv2scCFQU8GgodRd0MGQ&url=http://www.medicalfacts.nl/2014/04/02/pluim-voor-kinderarts-mdl/duim-omhoog-goed-pluim/&bvm=bv.101800829,d.d2s&psig=AFQjCNHkODboa8BZ8dOC7_AjrNdeybbOgQ&ust=1441369892857248
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Teambuilding dienst groen 

 

Op donderdagavond 3 september was er teambuilding van dienst 

groen. Hoofdverpleegster Martine had een leuke avond in elkaar 

gestoken voor haar dienst. Het personeel had al dagen op voorhand 

zitten gokken wat er ging gebeuren… Er waren 3 verschillende 

opdrachten die het personeel moest uitvoeren. “We moesten met 6 

personen 2 kg verse garnalen pellen en hiermee een mooi bordje 

dresseren. We kregen van Charline, onze kinesiste, een heel interessante workshop over 

gezonde smoothies en we mochten genieten van de jacuzzi in de tuin van Martine. Daarna 

was er een gezellige maaltijd met het ganse team. Het was een interessante, leuke, 

gezellige avond! Bedankt aan Martine om dit voor ons te organiseren!” 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOOK7oq-gMgCFYm_FAodsa4HiA&url=http://www.casino.nl/polonaise-bonus-bij-amsterdams-casino-3/&bvm=bv.102829193,d.d24&psig=AFQjCNGmZzfNX27aGKU9BKo2b5C1she_Hw&ust=1442662301607363
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Activiteiten  

Reeds geplande activiteiten de komende 3 maanden… 

  

  

  

Oktober November 

 

December 

1. 05/10: chihuahuashow  

 

01/11: Allerheiligen 

02/11: Allerzielen 

05/12 t.e.m. 08/12: 

KERSTMARKT 

08/10: mosselfestijn dienst 

rood 

11/11: Wapenstilstand 15/12 t.e.m. 17/12: 

KERSTFEEST 

17/10 t.e.m. 18/10: 

buren bij kunstenaars 

16/11 t.e.m. 20/11: 

SENIORENWEEK 

25/12: Kerstdag 

 

In oktober en november steken we opnieuw de handen uit de mouwen om leuke 

producten te kunnen verkopen op onze kerstmarkt. Dus in deze maanden zullen 

verschillende crea-, kook-, bakactiviteiten en dergelijke doorgaan op de 

verschillende diensten! 
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http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOnIkK3m2scCFUNeFAodEgwAng&url=http://vela-gratis.nl.softonic.com/android/afbeeldingen-videos&bvm=bv.101800829,d.d24&psig=AFQjCNGSO36CFExSoIQtL7yYUXFOes3s_Q&ust=1441367435227394
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Zet alvast in de agenda… 

Hou jullie schrap want op zaterdag 5/12, zondag 

6/12, maandag 7/12 en dinsdag 8/12 gaat onze 

jaarlijkse kerstmarkt hier in Dunecluze opnieuw door.  

We verkopen tal van leuke artikelen handgemaakt 

door onze eigen bewoners hier in huis. Ook verkopen 

we heerlijke ambachtelijk huisgemaakte confituur, 

wafels, soep…  

Buiten is er een stand met verse suikerwafels, drank enzovoort. Dit tijdens een gezellige, 

warme kerstsfeer. Kortom voor ieder wat wils! 

Dus men zegge het voort, iedereen is van harte welkom!!!  

 

Hopelijk tot dan! 

Het ergo-animatieteam van Dunecluze 
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http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJGOxpTkmcgCFQEoGgodZGsMwQ&url=http://www.bhznet.nl/Nieuws.asp?Id%3D18715&psig=AFQjCNEar-xpQxzFaJW2MMqrAiTFhuLHLA&ust=1443531264818253
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COLOFON 
HOOFDREDACTEUR 

J. Nagels 

REDACTIE 

 

medewerkers 

Aliesje Uleyn, Jana 

Danneels, Rosalie 

Vlaemynck, Hilde 

Rommel, Els Janssoone 

 

Bewoners 

 

 

Los de rebus op… 

 gedaan  genoten, 

 kijken  komende  !!! 

 

Wie is het? 

Wie zijn ze? Weet jij het? 

 

Vul dan zo snel mogelijk dit antwoordstrookje in en win een drankenkaart van de 

cafetaria! Veel succes! 

 

 

 

Antwoordstrookje “Wie is het?” 

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

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

Antwoord op de vraag: De persoon die  

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

Bezorg deze strook  

aan het onthaal voor 31 december 2015 
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