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Voorwoord 

Beste bewoner, 

Onze nieuwjaarswens is niet anders dan de andere jaren. 

Het is er een waarbij we u fijne dagen toewensen in Dunecluze in de hoop dat U, met de 

zorgen die U nodig heeft, toch met voldoening en tevredenheid kunt genieten van uw verblijf 

in Dunecluze. 

Niets anders is ons heilig dan de zorg en de omkadering aan te bieden die dat kan 

realiseren. 

Uiteraard kunnen we met trots terugkijken op een goed 2015, op een waaier aan 

betekenisvolle activiteiten die hier zijn doorgegaan. 

Hoedje af voor het ergo-/animatieteam dat het najaar steeds volboekt met de week van de 

derde leeftijd, kerstmarkt en de notoire kerstfeesten. 

Bijzonder dit jaar was dat de medewerkers van Dunecluze op het kerstfeest een 

verrassings-act hadden voorbereid. Uiteraard stond de wat afgeslankte groep vrijwilligers 

van het Rode Kruis met een jaarlijks weerkerend enthousiasme ook paraat om u van menig 

ludieke act te voorzien waarvoor veel dank. 

Ook Dunecluze kijkt vooruit naar de toekomst. 

U heeft allen wellicht al de 2 auto’s thuisverpleging voor de deur zien staan, want sedert 

01/01/2016 zijn we inderdaad gestart met een eigen thuisverpleegkundige dienst met 4 

gemotiveerde medewerkers Dominique, Katrien, Ilse en Karen. 

Ook zij willen dezelfde kwaliteit van zorg die we hier in het woonzorgcentrum kennen, 

etaleren in hun dagelijkse rondes bij de zorgvragers thuis. 

Daarnaast zijn we gestart met de voorbereiding voor de bouw van assistentiewoningen (= 

serviceflats). Recht over de deur, naast het sociaal huis, kunnen we hopelijk een project van 

20 flats bouwen. 

Met enige meeval kunnen we starten eind dit jaar. We 

zoeken voor dat initiatief nog een originele naam 

waarvoor u als bewoner gerust enige voorstellen mag 

bezorgen. 

Mij rest alleen nog u een goed 2016 toe te wensen en 

vooral een verder goed verblijf in Dunecluze. 

Jan Nagels 

Ter Duinenlaan 35 

8670 Koksijde 

T 058 533 900 

F 058 533 970 

info@dunecluze.be 

www.dunecluze.be 
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Sinterklaas 

Ook Sinterklaas kwam in Dunecluze op 

bezoek. Iedere bewoner werd op de 

rooster gelegd of hij/zij geen 

kattenkwaad had uitgestoken en moest 

voor Sinterklaas komen. Gelukkig, er 

vlogen dit jaar niet veel bewoners in de 

zak van zwarte piet! Er waren wel wat 

deugnieten in de 

bende!...  
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Seniorenweek 

Van maandag 16 november tot en met vrijdag 20 november was het seniorenweek in 

Dunecluze. In deze week probeerden we onze bewoners extra in de watten te leggen. We 

organiseerden verschillende activiteiten. Dit is in een notendop wat er onder andere bij ons 

gebeurde: 

Maandag 16 november 

Verwendag  

 

De leerlingen van 

Vesalius- instituut 

kwamen alle (!) 

bewoners verwennen. 

 

Dinsdag 17 november 

Optreden Kelsey 

Kelsey kwam voor ons 

enkele liedjes zingen. 
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Woensdag 18 november 

Groepsgymnastiek 

We strekten allemaal 

onze benen op liedjes 

uit de oude doos. 

 

 

 

Donderdag 19 november 

Superbingo 

In de cafetaria 

speelden we een grote 

superbingo. Er was 

voor iedereen een 

prijs! 

Ook was er 

seniorenfeest in het 

casino in Koksijde. 
 

Vrijdag 19 november 

Naar de cinema Studios 

Koksijde, de film “De 

kampioenen” 

En naar het 

seniorenfeest in het 

casino in Koksijde. 
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Kerstmarkt 

 

 

Op zaterdag 5, zondag 6, maandag 7 en dinsdag 8 december  

was er hier bij ons in Dunecluze kerstmarkt.  

We maakten het gezellig in huis en  

verkochten onze artikelen  

waar we doorheen het jaar  

aan gewerkt hebben. Er waren 

artistieke kunstwerkjes te koop, 

ambachtelijk gemaakte confituren, 

zelf gebrouwen drankjes zoals 

limoncello, orangecello, koffielikeur 

en heel wat ander lekkers. Buiten 

hadden we ook een kraampje waar 

we glühwein, jenever, soep en 

warme suikerwafels verkochten.  

 

 

 

Het was dit jaar opnieuw een 

succes en mogen blij zijn met onze 

winst, waar we het komende jaar 

opnieuw leuke uitstappen en 

activiteiten kunnen mee 

verwezenlijken! 

Nogmaals een DIKKE DANKJEWEL 

aan alle vrijwilligers,  

familieleden, personeelsleden voor 

alle helpende handen, samen 

maakten we er opnieuw een geslaagde 

kerstmarkt van! 

Op naar volgend jaar! 

  

 

Enkele sfeerbeelden van onze kerstmarkt… 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjn-m25ZfKAhVBXg8KHQxzDUMQjRwIBw&url=http://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f%3D14%26t%3D43510&psig=AFQjCNFG6_b-YfybAMD6OlxJZpL8wNuucg&ust=1452259238699830
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    Kerstfeest 

 

  

Naar jaarlijkse gewoonte gingen 

in Dunecluze opnieuw 3 

kerstfeesten door. Dinsdag beet 

dienst groen de spits af, waar 

er een heus feestmaal werd 

voorbereid. 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiS4Yetw_TJAhWBkw8KHQAWB0YQjRwIBw&url=http://nl.aliexpress.com/w/wholesale-christmas-computer-background.html&bvm=bv.110151844,d.ZWU&psig=AFQjCNHwlgOtHixSAvjqckg4yOMwnrASdw&ust=1451047498552862
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Nieuwjaarsbrief 2016 

Samen met de bewoners van dienst Groen zaten we samen om onze wensen 

voor het nieuwe jaar voor te lezen… 

We wensen niet veel, maar wat we zeker wensen voor iedereen hier aanwezig, 

medebewoners, familieleden, vrienden, personeel van Dunecluze is een goede 

gezondheid! We wensen ook dat we opnieuw veel liefde kunnen krijgen, maar 

ook kunnen geven.We wensen dat we veel vriendschap ervaren en hiervan 

mogen genieten. 

We wensen ook in 2016 veel mooie momenten 

die we kunnen koesteren, dat we opnieuw 

verschillende uitstappen samen kunnen maken. 

 

Kortom, we wensen een jaar zoals 

het voorbijgaande jaar, vol vreugde, 

vriendschap, en vooral veel liefde 

voor iedereen! 

Bewoners dienst groen 
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http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-xov1wPTJAhVIoA4KHY1ZDeoQjRwIBw&url=http://www.taxi-eindhoven.com/contact.html&bvm=bv.110151844,d.ZWU&psig=AFQjCNFi1CGZshfgZ5JEovMDWMIeX6pXmg&ust=1451046839251380
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Ook dienst rood vierde samen 

met familieleden, personeel, 

vrienden hun kerstfeest. 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiS4Yetw_TJAhWBkw8KHQAWB0YQjRwIBw&url=http://nl.aliexpress.com/w/wholesale-christmas-computer-background.html&bvm=bv.110151844,d.ZWU&psig=AFQjCNHwlgOtHixSAvjqckg4yOMwnrASdw&ust=1451047498552862
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Nieuwjaarsbrief 2016 

Lieve, liefste directie, personeel en vrijwilligers, 

We zitten hier vandaag niet op ons paas- maar kerstbest.  

Lekkere drank, lekker eten en al de rest 

Onze familie ook van de partij. En ze zijn er heel graag bij een 

nieuwjaarsbrief voor jullie  

is ondertussen een vast ritueel.  

Ook dit jaar hebben we wat te vertellen en ’t is behoorlijk veel 

Op de eerste plaats willen we jullie bedanken voor al wat jullie doen.  

We kijken niet elders, ’t gras is hier groener dan groen.  

2015 heeft ons in Dunecluze heel wat gebracht. 

 Een lach en een traan of wat had je gedacht. Een pijntje, een verdrietje, we zijn er 

zelden van vrij.  

Maar een vriendelijke lach maakt ons nog steeds blij. Het is zo belangrijk dat erop wordt  

gelet. Voor jullie ’s morgens springen uit jullie bed.  

Zal dat eerst met het linker- of het rechterbeen gebeuren? 

Alsjeblieft, denk erover na, het kan onze dag kleuren.  

Natuurlijk begrijpen wij wel echt een huishouden,  

plus komen werken,  

het is soms een gevecht. Zieke kinderen of een partner die zaagt.  

Misschien kunnen we wel helpen, als je ’t ons vraagt. 

Ook wij hebben het gekend, ook wij gingen hierdoor.  

Wij zijn een dagje ouder en hebben een streepje voor  

als ’t gaat om ondervinding, we staan op de eerste rij.  

We willen steeds raad schenken,  

vragen staat vrij 
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Een nieuwjaarsbrief:  

daarin komen toch enkele wensen?  

Wel, hier zijn er van deze mensen: 

Hoe graag we hier ook wonen,  

we trekken er nog liever op uit naar Brugge, Gent, Ieper of iets meer zuid.  

We houden er eveneens van te worden verwend.  

Iets wat we vroeger weinig hebben gekend wellness of gastronomie,  

dat was ver van ons bed nu is er verwennerij tot en met.  

Samenwerking met de hotelschool voor onze smaakpapillen. 

De wellnessruimte in eigen huis voor al die zachtheid willen muziek, literatuur,  

het komt allemaal aan bod. En de hulp van vrijwilligers, voor hen is niets te zot.  

Er is nog zoveel wat we voelen, maar niet krijgen gezegd wat in deze brief staat,  

is alvast zeer oprecht. 

Laat ons nu maar klinken op een schitterend 2016. De rest zullen we dan wel zien!! 

Heel veel liefs van jullie bewoners van dienst rood 
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Dienst oker vierde eveneens 

hun kerstfeest met hun 

geliefde. 
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Beste medebewoners en familie,   

 

We zien verlangend uit naar Kerstmis.KERTMIS  

betekent voor mij heel veel.  

In de eerste plaats is het elk jaar een herdenking aan de  

geboorte van Jezus. Een geboorte is altijd een heugelijk gebeuren en daar 

mag wat feest bij. Kerstmis was bij ons thuis een familiegebeuren.  

We vierden kerstavond altijd met mijn echtgenoot en de kinderen. We 

nodigden ook enkele alleenstaanden uit. We probeerden de boodschap  

‘vrede aan alle mensen van goede wil’  

concreet te maken. We gingen samen naar de middernachtmis. 

Het is nu de eerste keer dat ik Kerstmis vier in dit woon-en zorgcentrum Dunecluze.  

Mijn man en ikzelf kwamen hier toe in januari van dit jaar. Zes weken nadien moest  

ik afscheid van hem nemen.  

Maar hoe erg ik hem ook mis, het leven gaat verder. Gelukkig kwam ik hier  

terecht in een warm nest, en dat gaf me moed om verder te doen.  

We zijn nu elf maanden verder. Mijn kamer is mijn thuis geworden.  

En dat geldt ook voor mijn kinderen en kleinkinderen.  

Ondanks mijn gezegende leeftijd  

leer ik hier nu keramieken en aquarellen… een nieuwe weg,  

die ik nooit eerder bewandelde.  

Het spreekwoord ‘een mens is nooit te oud om te leren’,  

komt hier echt uit. 

Ik hoop dat mijn leven in 2016 op die manier verder kan gaan,  

uiteraard in de nabijheid van kinderen en kleinkinderen,  

maar nu ook met het personeel en de bewoners van Dunecluze. 

Zalig kerstfeest en een gezegend nieuwjaar. 

Godelieve. 
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Van harte welkom op deze kerstviering. 

Om deze tekst te schrijven,  

heb ik inspiratie gevonden in het boek :  

‘the world book of happiness’, uitgegeven  

bij Lannoo. Zoals de titel laat vermoeden, spreek ik vandaag van geluk. 

Laten we niet vergeten dat we de architect zijn van ons eigen leven.  

Aan ons geluk moeten we zelf bouwen, zelfs in de situatie van het hier en het nu. 

Laten we proberen te luisteren, te voelen, te kijken,  

om zo de vreugden van het leven te ontdekken. 

Het tikken van hagelsteentjes tegen het raam, brengt ons vreugde.  

Dit zie je ook bij kinderen, die dan beginnen te lachen en te springen.  

Nog een voorbeeld : een bloem in mijn kamer, die ineens open bloeit :  

wat een vreugde  om dit te zien. Het personeel dat bij ons binnen komt met  

een glimlach of een opgewekte stem doet ons ook blij zijn. 

Elke dag krijgen we hulp, onze kamer wordt gepoetst, we krijgen onze maaltijden  

kant en klaar en op tijd. Bovendien wordt er veel voor animatie gezorgd.  

En hier bovenop, mogen we onvoorwaardelijke hulp vragen ook bv. onder de  

vorm van kinesitherapie.Wat is het geluk nog naast vreugde.Tevredenheid natuurlijk,  

die onze onvrede met onszelf wegneemt.  

En als laatste is er de verwezenlijking.  

Dit laatste woord heb ik hier ervaren als een begin van geluk.  

In een WZC valt het leven niet stil voor wie er  

voor open staat. Er is hier ruimte om te creëren,  

te denken, te handelen en te schrijven.  

We kunnen aquarel schilderen, met klei werken en teksten schrijven.  

Voor velen is gezelschapsspelen,  quizzen of kaarten 

 hun manier om iets te doen.  

En dit alles is van zeer groot belang. 
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-Het geluk komt van binnen en niet van buiten.  

Materiële toestanden kunnen ons  

een moment van geluk brengen,  

maar geluk die van binnen komt is veel duurzamer 

-Naast de vreugdebrengers hebben we ook het recht op verdriet.  

Een zekere mate van verdriet en lijden is soms nodig om ons innerlijk te doen groeien  

en groeien is steeds leven.  

Soms moeten we ook afscheid nemen van een medebewoner,  

maar mooie herinneringen blijven in ons hart en geven  

ons kracht om het geluk niet los te laten. 

De verhalen van Roza, Marie-Thérèse en Valère zijn daar voorbeelden van.  

Dit waren stuk voor stuk mensen met positieve energie  

terwijl ze fysiek enorm zwak waren. 

-Het spirituele aspect, waaronder we verstaan dat we deel uitmaken  

van een groter geheel of van de natuur,  

of van de wetenschap kan ons geluk en voldoening geven. 

-Om te eindigen wil ik ook benadrukken dat de sociale contacten  

enorm belangrijk zijn om ons verbonden en gelukkig te voelen. 

Ik wens iedereen een gezellig en gelukkig feest  

en dank allen die dit feest mogelijk gemaakt hebben. 

Cecilia Aerts 
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Als derde in de rij wil ik  

jullie eerst  

een aangename dag wensen. 

Precies een jaar geleden werd mij gevraagd hier te vertellen  

hoe ik mij voelde bij mijn eerste aantreden in Dunecluze.  

Toen zegde ik mijn die eerste dagen te voelen  

als een kieken in een vreemd kippenhok. 

Ondertussen ging een jaar voorbij en voel ik mij nu wel helemaal  

opgenomen in dit nieuwe leven, grotendeels dank zij de  

hulp en toewijding van het totale personeel. 

Heel bijzonder wil ik diegenen vernoemen die mij speciaal hierbij geholpen hebben. 

Eerst en vooral vermeld ik Hilde, die hele dagen het vuur uit haar sloffen  

loopt om onze ontspanning in goede banen te laten verlopen.  

Verder nog Mireille die ons leert om te gaan met aquarelverf en van onze soms  

kladpottenschilderijen toch iets moois weet te maken. 

Dan is er ook nog Noela, de madame van de kleibewerking,  

die zorgt om onze scheppingen allerlei  

als mooi geglazuurde stukken uit de keramiekoven te kunnen halen. 

Verder Ingrid en Aliesje die in de voormiddagen voor  

allerlei soorten ontspanningen zorgen en ook nu en dan lekkere gebakjes 

 of speciale drankjes fabrikeren die door de kostgangers  

steeds enorm op prijs gesteld worden. 

Karine, mag ik ook niet vergeten,  

die steeds stipt zorgt voor alle afspraken met tandartsen en  

dokters of kliniek en altijd onze medicamenten  

tijdig doet toekomen.  

En op de verjaardagvieringen een feestelijke muzikale  

omlijsting brengt met haar accordeonspel  

met de populaire schlagers uit  

onze vroegere jaren, 
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die onze oude beentjes  

nog eens op en neer doen wippen.  

Mag ik ook nog Charline en  

Brigitte in de kine bedanken,  

die met hun bekwame handen de pijnen in  

onze oude armen, benen en versleten ruggen  

trachten uit te masseren. 

Dank ook aan het ganse korps vrijwilligers,  

steeds bereid in te springen voor allerlei  jobkes  

en voor vervoer bij geplande wandelingen en uitstappen. 

Door al deze hulpvaardige mensen moet ik op vandaag volledig  

beamen dat voor mij hier het leven in Dunecluze  

helemaal herbegonnen is. En toch blijft er ook nog een restje heimwee over.  

Als ik na het middageten wat rust en geniet van mooie muziek dan kunnen soms,  

als een film, de herinneringen aan het vorige leven voorbijrollen. 

Dan zie opnieuw zustertje Clara bij de nonnetjes in het kleuterklasje die vertelt  

over de duivel die op je linker schouder zit en alles kwaad wil, met aan de overkant  

de goede engelbewaarder, die mijn deugd moet bewaren. Verder de gebeurtenissen  

van de studententijd, de veertig jaar op school met honderden kinderen, de moeilijke  

oorlogsjaren, de gezichten van de buren en de vele vrienden waarmee  

allerlei activiteiten gepland en uitgevoerd werden en vooral het oude vertrouwde  

huis waar meer dan 90 gelukkige jaren voorbij gingen. 

Op de deur wordt geklopt en ‘het is tijd voor de koffie’;  

plots is de film voorbij en sta ik terug in de werkelijkheid  

en besef dat al het voorbije  

“de tijd van komen is en dat nu  

de tijd van gaan is aangebroken” en ik nog zoveel  

mogelijk met aangeboden hulp moet trachten  

te genieten van dit knusse leven in Dunecluze.  

Met deze vrome wensen besluit  

ik mijn vertellement en dank u allen voor jullie luisterbereidheid. 

Nog een zalige kerstdag en een gelukkig nieuwjaar  

en hopelijk nog een mogelijk terugzien  

in de komende jaren! Lucien 
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Als primeur dit jaar toonden sommige personeelsleden hun acteer-, mode-, zangtalenten. 

Iedere dienst deed hun uiterste best om een optreden te geven aan onze bewoners. Zelfs 

onze directeur had wat in petto voor ons. Dikke chapeau aan al onze talenten!  
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Ook dienst rood was in form om een heus optreden neer te zetten voor hun 

bewoners. Ze bootsten een humoristische wassituatie voor. Rosie was de 

verpleegster van dienst en de andere personeelsleden waren de bewoners 

die moesten gewassen worden… Hier volgen enkele leuke foto’s... 
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Dienst Oker zag het ook volledig zitten en speelde “De Championnetes” voor hun bewoners…
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Ook het Rode Kruis gaf op ieder kerstfeest een heus optreden. Dankjewel aan iedereen 

voor jullie schitterende inzet en prachtig optreden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar we mogen ook onze  

directeur, samen met  

Salvatore, niet vergeten,  

met zijn spetterend  

optreden!   
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Verjaardag Elisabeth Vanleke 

Woordje van de burgemeester toen hij speciaal 

voor Elisabeth op bezoek kwam… 

Wat een groot geluk vandaag weer een 

honderdjarige in onze mooie gemeente Koksijde 

te mogen vieren!  

Beste Elisabeth, in deze eindejaardagen ben ik 

samen met enkele schepenen, namens het 

gemeentebestuur en heel de bevolking graag 

tot bij u gekomen om u persoonlijk te 

feliciteren met uw honderdste verjaardag, 

volgende zaterdag 26 december, tweede 

kerstdag! 

Al een eeuw bent u aanwezig op deze 

mysterieuze, maar toch zo wondermooie en 

boeiende aardbol. En al die jaren hebt u de 

kunst verstaan om het leven lief te hebben.  

Beste mevrouw, honderd jaar worden, het is 

weinigen gegeven! U bent vandaag de eerste en enige 100- jarige die wij in 

2015 mogen vieren. Wij willen dit prachtige moment zeker wat luister 

bijbrengen, o.a. met ons bezoekje en een officieel woordje…, want dit is voor 

u toch een heel bijzondere feestdag. 

Beste Elisabeth, als u me toestaat spreek ik u graag met de voornaam 

aan, dat gaat zo veel gemakkelijker, u bent geboren op 26 december 1915 

in Bulskamp, als jongste kind in het gezin van hoofdonderwijzer Leopold 

Vanleke. U had nog een zus Rachel en twee broers, Gerard en Maurits, uiteraard allen 

overleden.  

Het waren droevige tijden toen, want West- Europa, en voornamelijk onze dierbare 

Westhoek, was vanaf augustus 1914 meer dan vier jaar lang het strijdtoneel van die 

afgrijselijke “groten oorlog” die honderdduizenden slachtoffers maakte bij soldaten en 

burgers en die onze heimat verwoestte: in Flanders Field… 

Volgens onze bronnen, beste Elisabeth, overleed uw moeder (wiens naam we niet konden 

achterhalen) toen u 10 jaar was, maar vader Leopold hertrouwde daarna met Hélène Roose 

die uw tweede moeder werd. 

Elisabeth, u liep school in Bulskamp. De archieven leren ons dat u op 21 mei 1930 ging wonen 

aan de Rozendalstraat in Veurne. Het moet ongeveer in die periode geweest zijn dat u uw 
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loopbaan begon als bediende in het voedingsbedrijf Mouton aan de Vaartstraat in Veurne. 

Daar hebt u jarenlang hard gewerkt tussen de voorraden en de paperassen, tot u in 1975  

op 60- jarige leeftijd met verdiend pensioen kon gaan, waar u thans al liefst 40 jaar van 

geniet! Is dat niet merkwaardig..?! 

Elisabeth, u hebt uw leven niet gewijd aan een man en kinderen, maar u hebt andere wegen 

bewandeld. Misschien is dat ook een van de redenen waarom u honderd jaar bent geworden? 

Wie zal het zeggen? 

Elisabeth u hebt uw leven gewijd aan stilte, eenvoud, devotie en godsvrucht. U stond daar 

in Veurne voor gekend en u was er ook geliefd voor. Er werden mij daarvan veel 

voorbeelden gegeven. 

Zo was u ijveraarster voor de Vrienden van Lourdes en verkocht u kalenders voor het 

barmhartige werk van Don Bosco, priesteropvoeder van de proletarische Italiaanse kinderen 

in de 19de eeuw. U bent heel veel op bedevaart geweest, elk jaar naar Lourdes en ook 

dikwijls naar Banneux, zelfs onlangs in september nog naar Oostakker. Voor een 

onbemiddelde Duitser, kandidaat- priester, hebt u de studies betaald zodat hij zijn roeping 

kon waarmaken. Aan vele mensen van Veurne schonk u cadeautjes of zond u een kaartje bij 

bijzondere gelegenheden. 

Ook onze gemeente Koksijde mocht delen in uw gulheid. Op 17 juni 2005 hebt u immers de 

zogeheten kapel Vierval, gelegen aan de Kerkstraat in Koksijde- Dorp, kosteloos aan onze 

gemeente afgestaan. U was toen 89 jaar. Deze prachtige kapel ter ere van Onze- Lieve- 

Vrouw- van- Troost werd in 1883 opgericht door bakker- kruidenier Leopold- Louis Vierval 

en zijn echtgenote Sophia- Amelia Lammerant, familie van u. Zij waren bijzonder deugdzaam, 

mild en vrijgevig. Vele armen en achtergebleven weduwen en wezen van op zee vergane 

vissers kregen van hen gratis brood. Het bedehuisje werd ook vaak door Ijslandvaarders 

bezocht die er kwamen bidden voor een behouden thuiskomst. In 1975 was de kapel 

vervallen. Elisabeth, u hebt dan met uw broer Gerard de zorg van de kapel van uw familie 

overgenomen. U liet het dak herstellen, bestelde een gemetseld altaar, een nieuwe vloer en 

offerblok. Rondom plantte u een haag van sparren. Het beeld liet u in 1977 herschilderen op 

uw kosten.  

Niet langer dan vorig jaar hebben onze eigen technische diensten uw vroegere kapel een 

flinke onderhoudsbeurt gegeven zodat ze weer in al haar glorie pronkt.  

U mag er zeker van zijn, beste Elisabeth, ons gemeentebestuur zal altijd als een goede 

huisvader over uw prachtige schenking, een stukje religieus erfgoed, waken! 

Elisabeth, op 29 september 1969 bent u met uw oudere broer Gerard verhuisd naar de 

Bloemenlaan in Veurne. U hebt altijd met uw broer samengewoond en voor hem gezorgd, tot 

zijn overlijden in oktober 2005 op 95- jarige leeftijd. 

 

Kaarten en bollen met de vrienden van de vereniging hebt u ook altijd graag gedaan, bij een 

lekker taartje en wat sneukelgoed, en blijkbaar ook veel straffe koffie, zo werd mij 
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meegedeeld. Ja, daarvan blijft het hoofd zeker helder! 

Ja Elisabeth, de jaren gingen voorbij in hun geëigend ritme, met de onvermijdelijke wenting 

van de seizoenen, met goeie en minder goeie dagen, met zon en regen, met een lach en een 

traan. De voortgang van de tijd is iets wat geen mens kan tegenhouden. U hebt altijd goed 

uw plan kunnen trekken in het huishouden en aan het fornuis, maar drie jaar geleden, toen 

u 97 werd, was dan toch de tijd gekomen om een nieuwe beschermde thuis te vinden. En dat 

werd de tweede verdieping van het woon- en zorgcentrum Dunecluze, op 3 december 2012. 

Elisabeth, hier wordt goed voor u gezorgd. Dunecluze is voor u een echte “thuis”, een warm 

nest, dankzij de toewijding van alle personeelsleden die voor u zorgen als een kieksje op 

een berretje, onder het goedkeurend oog van dokter Cleeren. Bij het personeel is ook uw 

doopkind Els Janssoone, die in Dunecluze ergotherapeute is. Ze spreekt u altijd aan met 

“meter” en daar bent u zo blij om. Uw nicht Thérèse komt drie keer per week trouw op 

bezoek. En ook de vroegere buren van de Bloemenlaan in Veurne komen af en toe eens 

goeiedag zeggen. Dikwijls wordt dan naar de cafetaria getrokken voor een kopje koffie en 

een lekkere wafel.  

Elisabeth, u bent voor al die goede zorgen echt heel dankbaar. Voor het minste wat men 

voor u doet, zegt u altijd: “dank u, dank u voor uw goedheid…” Ja, velen zouden van u nog 

wat leren op het vlak van beleefdheid. 

Ja Elisabeth, u bent hier heel gelukkig in uw levensavond bij al deze lieve mensen. U geniet 

van alles waar u ook maar kan van genieten.  

En daarom, beste Elisabeth, in naam van het gemeentebestuur van Koksijde feliciteer ik u 

dus nogmaals met het bereiken van die merkwaardige leeftijd van honderd jaar. Ook Koning 

Filip en Koningin Mathilde delen in uw vreugde en stuurden u als aandenken aan uw 

honderdste verjaardag, een koninklijke medaille. Met veel liefde overhandig ik u graag dit 

geschenk. En vanwege ons gemeentebestuur schenken wij u ook een boeket bloemen en een 

cadeau.  

Beste Elisabeth, ik wens u een gezellig 

verjaardagsfeest op zaterdag 26 

december met taart van Thérèse en 

Els voor alle bewoners van de tweede 

verdieping. 

Graag druk ik de hoop uit dat u nog 

lange tijd onder ons mag blijven. Laten 

we nu samen met alle aanwezigen het 

glas heffen op uw honderdste 

verjaardag. Gezondheid! 

Marc Vanden Bussche  

Burgemeester 
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Bezoek op dienst groen 

Op dienst groen was er hoog bezoek. Er kwamen 5 schattige chiwawa’s op bezoek! Wat was 

het leuk om zo’n beestje op je schoot te kunnen houden en te knuffelen… Ze zijn altijd 

welkom hier bij ons in Dunecluze. Een dikke dankjewel aan de vriendin van Ann Pattyn, 

zorgkundige van dienst groen, om dit voor ons te regelen! 
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Personeel 

Op dienst groen vierden we het 

pensioen van Greta, zorgkundige, ze 

heeft 45 jaar en 11 maanden lang 

gewerkt bij kei/dunecluze.  

 

Wat tegenwoordig toch wel een hele 

prestatie is op 1 werkplek zovele 

jaren trouwe dienst te hebben gebracht. We wensen Greta 

al het beste toe!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zwaaiden ook Greta Vanelverdinge uit, zij 

werkte hier bij de schoonmaak. Greta, ook jou 

wensen we het allerbeste toe! En bedankt voor uw 

trouwe dienst! 
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Koksijde leeft  

Het gemeentebestuur van Koksijde heeft niet gewacht op de klimaattop in Parijs en nam 

mede door milieuschepen Albert Serpieters  het initiatief om de CO2-uitstoot met 20% te 

beperken tegen het jaar 2020. 

Zo werd de stookruimte van het Hoge Blekkerzwembad omgevormd waardoor er wellicht  

jaarlijks 34.000 m3 aardgas wordt bespaard. 

Misschien valt het je niet op dat tussen 23 en 06 uur de openbare verlichting op veel 

plaatsen wordt gedimd. Elk jaar worden ook tientallen lichtpunten door energiezuiniger 

exemplaren vervangen. 

De gemeente heeft ook besloten om de monumentverlichting om 23 uur te doven.  

Een andere ingreep is het optimaliseren van de zonnewering aan het gemeentehuis die 

ervoor moet zorgen dat de koellast in de burelen sterk kan dalen. 

 

Dit jaar zal de restauratie van de grote schuur van de Abdijhoeve Ten Bogaerde een einde 

nemen. 

De opening ervan is voorzien tegen de zomer 2016.  

De omgevingswerken  (terreinaanleg, betonwerken, balustrades, verdichtingswerken) worden 

geraamd op 387.029,14 EURO, inclusief 21 % btw. Deze werken zullen bij wijze van een open 

aanbesteding gegund worden. De stuwende kracht van deze realisatie is Schepen van 

Cultuur en Erfgoed ,Jan Loones. , die inmiddels zijn mandaat als eerste schepen beëindigd 

heeft. In juni 2016 zal deze schuur geopend worden met de prestigieuze tentoonstelling “Les 

Pierres Sauvages” met medewerking van het FRAC Nord-Pas de Calais. Voor de 

kunstminnaars onder ons is dit zeker een niet te missen tentoonstelling. 

   

Binnenin de schuur wordt ook een aparte tentoonstellingsruimte ingericht waar meerdere 

werken van de bekende beeldhouwer Georges Grard permanent zullen worden 

tentoongesteld.  

Georges Grard is geboren te Doornik op 26 november 1901 en overleed in St Idesbald op 26 

september 1984.  Hij volgde een opleiding aan de Académie des Beaux-Arts te Doornik. Hij 

wordt algemeen erkend als één der grootste 

figuratieve Belgische beeldhouwers. 

 

In 1931 vestigde hij zich in een vissershuisje te 

St Idesbald. Hij maakte er een 

kunstenaarsatelier waar hij tal van bronzen 

beelden heeft ontworpen. Zeer bekend aan de 

kust is zijn bronzen beeld “De Zee” of in de 

volksmond “Dikke Matille”, te bezichtigen  in 

Oostende.    

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjoqIO19rrKAhVFFg8KHfsaBocQjRwIBw&url=https://belgianbeershrimper.wordpress.com/people/dikke-mathile-4/&psig=AFQjCNED1o3-gakd_zVcVk_3pgsxVsXeDg&ust=1453466320460055
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Bewoners 

Nieuwe bewoners  

In de maanden november, december, januari 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 november, december, januari moesten we afscheid nemen van volgende 

bewoners: 

 Boquet Simonne 

(°16/10/2015) 

 

 

Hennebel Omerius 

(°20/10/2015) 

 

Gesquiere Lucienne 

(°16/06/1933- 29/11/2015) 

 Verhegge Agnes 

(°12/04/1925– 23/11/2015) 
 

 

  

 

 

  

 

 (K.302) Decorte Albert en Verhegghe Agnes 

 (K.107) Cattrysse André 

  

 

 (K.113) Smulders Renée 

 (K.222) Flahou Marguerite 

  

  

 

http://www.ligatura.be/media/catalog/product/cache/1/image/600x600/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/d/e/deursticker-welkom.jpg
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Verjaardagen 

Verjaardagen van bewoners  

  

  

 

Verjaardagen van personeel 

 Februari  Maart  April 

01/02 Octavienne Pirson 04/03 Marcel Steen 02/04 Alina De Pauw 

08/02 Isidoor Cambier 06/03

0 

Denise Deplanter 02/04 Claudine Rommelaere 

11/02 René Lambregt 10/03 Elvira Depelsmaeker 04/04 Margerithe Dewaele 

13/02 Simonne Olaerts 20/03 Francois De Heyn 14/04 Daniel Vandenbulcke 

20/02 André Cattrysse 21/03 Lutgardis Messelis 19/04 Germaine Claeys 

21/02 Emiel Gilis 31/03 Marguerite Flahou 23/04 Maria Luyens 

26/02 Rosette Legein   26/04 Lydie Brock 

28/02 Simonne Puype   27/04 Renée Smulders 

    28/04 Willy Brunet 

    29/04 Raymunda Decoster 

 Februari  Maart  April 

10/02 Patricia Wandelaere 14/03 Rosie Nollet 06/04 Yoricka Pinceel 

10/02 Marianne Verstraete 19/03 Shana Lefranc 13/04 Ann De Muynck 

14/02 
Nina Bartholomeus 

19/03 
Christiane Snoeck 

22/04 Tamara 

Droogmans 

14/02 
Kathie Van Boeckel 

28/03 
Rita Pladys 

22/04 Marisa 

Vanseveren 

18/02 
Martine Vandamme 

29/03 Bärbel Volley 27/04 Delphine 

Donckerwolke 

20/02 Karen Duprez 29/03 Fabienne Hendrickx 29/04 Griet Baillieu 

  30/03 Greta Depoorter   

 
 

    

      

      

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj33sWQqZrKAhVBWxQKHeRBCtMQjRwIBw&url=http://www.seasons-schoonhoven.nl/verjaardag/&bvm=bv.110151844,d.ZWU&psig=AFQjCNE0TXq9r3gojacPyoN9e9ly0biNvA&ust=1452346139224664
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Wistjedatjes 

Wist je dat, Dunecluze hun eigen loopteam heeft? Met hulp van loopcoach Sam Bracke lopen 

we in groep iedere maandagavond om onze conditie op peil te houden! We proberen met ons 

team op levensloop een vol uur te lopen, ten voordele van stichting tegen kanker! Hup hup 

hup met die beentjes!  

 

 

 

  

 

 

Oliebollen 

Op dienst groen had mevrouw Lydie Brock een wens. Het was al zo lang geleden dat ze 

oliebollen had gegeten en had hier al een tijdje heel veel zin in! Meer moesten wij niet 

weten en gingen onmiddellijk aan de slag om dit voor haar te verwezenlijken! En wat hadden 

ze gemaakt!  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP8Mrk9pfKAhVGFQ8KHSfGA9QQjRwIBw&url=http://www.fysikarel.nl/Stilstaan bij lopen.htm&bvm=bv.110151844,d.ZWU&psig=AFQjCNHGmN3ltUqMcCUIvgt8RhZwI3_lVw&ust=1452263904076285
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP8Mrk9pfKAhVGFQ8KHSfGA9QQjRwIBw&url=http://www.fysikarel.nl/Stilstaan bij lopen.htm&bvm=bv.110151844,d.ZWU&psig=AFQjCNHGmN3ltUqMcCUIvgt8RhZwI3_lVw&ust=1452263904076285
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP8Mrk9pfKAhVGFQ8KHSfGA9QQjRwIBw&url=http://www.fysikarel.nl/Stilstaan bij lopen.htm&bvm=bv.110151844,d.ZWU&psig=AFQjCNHGmN3ltUqMcCUIvgt8RhZwI3_lVw&ust=1452263904076285
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP8Mrk9pfKAhVGFQ8KHSfGA9QQjRwIBw&url=http://www.fysikarel.nl/Stilstaan bij lopen.htm&bvm=bv.110151844,d.ZWU&psig=AFQjCNHGmN3ltUqMcCUIvgt8RhZwI3_lVw&ust=1452263904076285
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP8Mrk9pfKAhVGFQ8KHSfGA9QQjRwIBw&url=http://www.fysikarel.nl/Stilstaan bij lopen.htm&bvm=bv.110151844,d.ZWU&psig=AFQjCNHGmN3ltUqMcCUIvgt8RhZwI3_lVw&ust=1452263904076285
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2kcHtirvKAhVD3A4KHaenDTQQjRwIBw&url=http://www.joppiesaus.nl/&bvm=bv.112064104,d.ZWU&psig=AFQjCNGHt2WdaTeeECI_HnKgwVWj_vzAaw&ust=1453471769033326
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Thuisverpleging Dunecluze 

Sinds januari 2016 is er bij ons een thuisverplegingsdienst! 

Wij hebben bij ons 4 thuisverpleegsters. Zij zijn 24u op 24u, 7 dagen op 7 bereikbaar, indien 

nodig meermaals per dag, alsook op zon- en 

feestdagen.  

Zij proberen een oplossing aan te bieden aan 

de hulpbehoevende senioren die graag thuis 

willen blijven wonen. Welkom in ons 

Dunecluze-team! 

Iedereen kan beroep doen op ons team voor 

verzorging thuis of in een serviceflat!   

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.asfaltwinkel.nl/&bvm=bv.112454388,d.ZWU&psig=AFQjCNElgI_LIAw2aRWrptpISmrmlVRUBQ&ust=1453812119177909
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Activiteiten  

Reeds geplande activiteiten de komende 3 maanden… 

Februari Maart April 

04/02: Avondactiviteit op 

dienst groen 

11/03: uitstap naar casino 14/04: showcooking dienst 

groen 

16/02 en 18/02: 

Valentijnsetentje voor de 

koppeltjes 

17/03: Activiteit met 

leerlingen van De Ark, 

liedjes zingen 

21/04: showcooking dienst 

rood 

11/02: Voorstelling Renata 

Bruggeman 

23/03: Paasfeest 28/04: showcooking dienst 

oker 

18/02: Quiz met de 

leerlingen van De Ark 

24/03: Activiteit met 

leerlingen van De Ark, crea 

26/04: uitstap naar casino 

23/02: Gebruikersraad   

26/02: uitstap naar casino   

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNvZOb-avKAhUFuw4KHSQYCaAQjRwIBw&url=http://www.xs4all.nl/~bjinse&bvm=bv.112064104,d.ZWU&psig=AFQjCNGUm26syN6QKX0dNVCl23xZLx8jEQ&ust=1452951740082871
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Kruiswoordraadsel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te zoeken woorden: 

Let op! Sommige woorden staan achterstevoren! ’t Is voor de échte puzzelaars! 

 2016 

 Kerstfeest 

 Seniorenweek 

 Dunecluze 

 Kerstmarkt 

 Thuisverpleging 

 Elisabeth 

 Nieuwjaarsbrief 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZyIOksanKAhVD_w4KHQcMAjMQjRwIBw&url=http://www.kerst-entertainment.nl/&psig=AFQjCNEEHX_NO06f03NKSzYJEGtA7WqP0A&ust=1452863717600775
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZyIOksanKAhVD_w4KHQcMAjMQjRwIBw&url=http://www.kerst-entertainment.nl/&psig=AFQjCNEEHX_NO06f03NKSzYJEGtA7WqP0A&ust=1452863717600775
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COLOFON 
 

HOOFDREDACTEUR 

 

J. Nagels 

 

REDACTIE 

 

medewerkers 

H. Rommel, J. Danneels, 

J. Nagels, P. Casselman 

 

Bewoners 

L. Dewitte, G. 

Gheeraerts, C. Aerts 

 

Wie is het? 

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 
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