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Voorwoord 

Wij hebben hier in Dunecluze het jaar opnieuw goed ingezet! Na de drukke, gezellige 

feestdagen hebben we hier ook heel wat activiteiten laten doorgaan, de eerste maanden van 

het nieuwe jaar. Zo hebben ook onze bewoners 2016 goed ingezet! 

De weergoden waren ons gelukkig goed gezind, en op ons groot paasfeest hadden we zon! 

Het was wel fris, maar dat behield ons niet om er een mooie dag van te maken. Onze 

bewoners komen dag in dag uit in contact met het personeel. Ze aanhoren veel van onze 

verhalen wat we thuis meemaken. We vertellen dan hoe de kinderen kattekwaad uithaalden, 

hoe onze echtgenoot opnieuw niet luisterde naar ons gezaag en zoveel meer. Daarom vinden 

we het dan ook leuk dat we de leefwereld van het personeel ook eens hier in Dunecluze 

kunnen brengen. We nodigden alle kinderen en kleinkinderen van het personeel uit om hier in 

onze tuin paaseitjes te komen zoeken. Wat is het leuk ook voor de bewoners om dat jong 

geweld van het personeel door de tuin te zien crossen, om het snelst de meeste paaseitjes 

in de mand te gooien. 

Ook in 2016 werken we opnieuw samen met de hotelschool in Ter Duinen. Het voorbijgaande 

jaar hebben we tal van herinneringen samen gemaakt en die halen we graag terug op. De 

showcooking is opnieuw doorgegaan in onze cafetaria. Telkens voor iedere dienst een aparte 

dag om in rust te kunnen genieten van de jongelui die voor ons heerlijk koken in een 

gezellige restaurantstijl. Foto’s volgen in onze volgende editie. 

Niet alleen de jongeren van de hotelschool komen langs, maar ook de leerlingen van 

verschillende scholen. Zo zien we vaak de kleintjes van De Ark, die telkens opnieuw met 

heel veel enthousiasme naar ons toe komen om telkens samen met ons een leuke activiteit 

uit te voeren. Ook de grotere kinderen komen hier langs! Zo komt het College Veurne, het 

Atheneum en een klas van Poederlee bij ons op bezoek. Telkens opnieuw kijken we ernaar 

uit om de verschillende generaties samen te brengen. Ook deze zomer komt de 

speelpleinwerking opnieuw bij ons langs om ook in het mooie weer en in de zomervakantie 

hier jong volk op bezoek te hebben.  

Deze zomer staat er heel wat leuks in het verschiet! Zo bestaat Dunecluze reeds 5 jaar! En 

dat mogen we niet onopgemerkt laten voorbijgaan, hou zeker de volgende Ut de Cluze in de 

gaten om heel wat leuke kiekjes en wilde verhalen te kunnen lezen. Ook gaan 6 van onze 

bewoners op reis! Wat zal dat leuk zijn! Eens een heel andere omgeving. Een groep 

personeelsleden van Dunecluze stak al heel wat leuke activiteiten in het programma zodat 

het een onvergetelijke reis wordt!  

Dus ik zou zeggen, geniet van deze Ut de Cluze, en tot de volgende editie met opnieuw heel 

wat nieuws! 

Jana Danneels 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkvabo1p_MAhUHbBoKHUBRBpQQjRwIBw&url=http://www.dewoudklank.nl/tag/staatsbosbeheer/&psig=AFQjCNFEaE2U-P2unKbFfUHggRq3qGKNRw&ust=1461326288911572
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Kaas- en wijnavond op dienst oker 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Op een kille donderdagavond in januari werd een kaas- en wijnavond georganiseerd op dienst 

Oker. Waarom of ter welke gelegenheid? Zomaar! Het team wou de bewoners eens in de 

watten leggen. In de namiddag werden de voorbereidingen getroffen: de kaas en het fruit 

snijden, het koekebrood en de versgebakken pistolets in mandjes leggen, de tafels versieren 

met mooie servetjes, enz. En natuurlijk werd er al eens geproefd door de vroege vogels…  

’s Avonds werd al dat lekkers op één grote buffettafel geplaatst, zodat de bewoners naar 

hartenlust konden kiezen. De hoofdverpleegkundige, Karine, zorgde voor de muzikale noot 

met haar accordeon. De sfeer zat vanaf het begin top! Er werd één (of meerdere) glaasje(s) 

wijn gedronken, gelachen, gegeten, gedanst, gezongen… Het was voor de bewoners én het 

personeel leuk om de dagelijkse routine eventjes te doorbreken. De dag nadien werd er nog 

veel over ‘geboft’. Wanneer is het volgende feest!?  

 

Aliesje Uleyn 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnrrPJ7ODKAhUDhw8KHaOgByAQjRwIBw&url=http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-image-wine-glasses-cheese-vector-image-two-grape-image30409156&psig=AFQjCNG2OQfnXW_5q8ULXI0Z59ImGGJLuw&ust=1454769368270875
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Nieuw huisdier Loulou 

 

Op dienst groen 

verwelkomen we ons nieuw 

huisdier! Els Clou, 

verpleegster op dienst 

groen zorgde ervoor dat 

we het aangename 

gezelschap kregen 

van een kat! Je 

zou haast geloven 

dat het een echte 

levendige kat is, maar als je wat dichterbij komt kijken, kun 

je zien dat het toch geen échte kat is! Ze spint, heft haar 

pootje op en legt haar op haar rug om haar te laten aaien. 

Simonne Tonglet, bewoonster van dienst groen was alvast 

heel erg blij met de komst van de nieuwe kat! Het is 

ontroerend om te zien welke reacties Loulou kan uitlokken bij onze bewoners.  

 

Verjaardagsfeest Maurice Rinkin 

 

 

15 Maart was Maurice, bewoner op dienst groen, jarig! Hij vierde zijn 89ste verjaardag. 

Daarvoor had hij speciaal, samen met zijn lieve vrouw, voor de ganse afdeling gezorgd voor 

échte champagne met een stuk verrukkelijke taart! Dank u wel hiervoor. 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBjMT_uprMAhWLtRQKHaSeCLYQjRwIBw&url=http://babyblog.nl/vlaggetjes-typografie-en-nautic-zijn-de-nieuwste-trends-geboortekaartjes/&psig=AFQjCNFhNPuYhvoXIdCAYbXjjjrGx0Cmzw&ust=1461147024744397


 

 
6 

Valentijn  

 

Valentijn kon ook in Dunecluze niet onopgemerkt voorbij gaan! Dit jaar vierden we het eens 

op een andere manier dan de voorbijgaande jaren. We vroegen aan de hotelschool, Ter 

Duinen in Koksijde of het mogelijk was om met onze koppeltjes te dineren in echte 

restaurantstijl bij hen op school in het restaurant. Dit was onmiddellijk geen enkel probleem 

en zo gezegd zo gedaan! We trokken 2 dagen 2 maal met het busje naar de hotelschool. 

Telkens 6 koppeltjes konden genieten van een romantische tête à tête. De hotelschool 

zorgde voor de nodige spijs en drank  

 

 

Enkele sfeerfoto’s van de verliefde koppeltjes… 

 

 

 

  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0vKeOqdTLAhVDeA8KHbJHDn8QjRwIBw&url=http://www.womenation.be/we-time/tips-voor-een-geslaagde-valentijn/&bvm=bv.117218890,d.ZWU&psig=AFQjCNEDRsSBWEgbhuwP7AkXgGgTajN3_A&ust=1458737039929657
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwje24qLrdTLAhVGgg8KHUxvBV4QjRwIBw&url=http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image%3D15829%26picture%3D%26jazyk%3DNL&bvm=bv.117218890,d.ZWU&psig=AFQjCNHYZ2S5JyXCKfuuI7MrPvKCFVNJLg&ust=1458738073965729
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSwvaNrtTLAhVBHA8KHSmXBIUQjRwIBw&url=http://www.geltwo.com/blog_post.php?s%3D2015-01-22-love-is-in-the-air&bvm=bv.117218890,d.ZWU&psig=AFQjCNHciBtOsT7z2YGCgQIPDsGfQkQ-2A&ust=1458738384048464
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Voorleestocht met Renata Bruggeman 

Daarnaast kwam Renata Bruggeman 

voor onze bewoners ook weer een 

schitterend verhaal vertellen. Dit 

konden we organiseren samen met 

de bibliotheek van Koksijde. Eerst 

kregen we een wandeling, waar 

Renata al vol enthousiasme begon 

aan haar verhaal, na de wandeling 

keerden we richting Dunecluze 

waar we vervolgens in de 

cafetaria het vervolg te horen 

kregen van haar boeiende verhaal.  

 

Achter de wolken 

Op donderdag 25 

februari gingen we 

nog eens met ons 

allen naar “de 

echten cinema” hier 

in Koksijde. De film 

was getiteld “Achter de wolken”… 

Verhaal : Emma en Gerard komen elkaar 

na meer dan 50 jaar weer tegen.  

Ooit waren ze geliefden, maar het leven 

liep anders.  

Zij trouwde met zijn beste vriend. Vijftig 

jaar later vinden ze elkaar terug en 

worden opnieuw verliefd. 

Kan je aanknopen met wat je vijftig jaar 

eerder achterliet?  

Het verhaal van een overweldigende 

laatste liefde, beleefd met de intensiteit 

van de eerste. 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwip1KnJqtTLAhUBhw8KHcWbDJ0QjRwIBw&url=http://kimsleeshoekje.blogspot.com/2016/02/film-achter-de-wolken.html&bvm=bv.117218890,d.ZWU&psig=AFQjCNEbzWvLKzmXQ7lfELvs-b9JROzoaQ&ust=1458737436533809
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://17gym-athin.att.sch.gr/new/index.php/drastiriotites/theatro.html&bvm=bv.117218890,d.ZWU&psig=AFQjCNEA84j1pLtZXnJ3ODmRi44bdo2-mg&ust=1458737477758527
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Vier bewoners van dienst oker vertellen hun belevenissen aan Hilde. 

Cecile : De film heeft me geboeid omdat het je doet nadenken over je eigen leven, je eigen 

liefde. Alles kwam bij mij terug naar boven. Ik had er zelf een goed gevoel bij om terug in 

de beleving, in MIJN beleving te mogen duiken. 

Godelieve : Ik had me voorbereid op de film : had een artikel erover gelezen in het 

tijdschrift van Okra. Eén van mijn kinderen had de film gezien. Ik was blij te horen dat Chris 

Lomme en Jo  De Meyere de hoofdrolspelers waren. Ik heb een boontje voor Chris Lomme. 

Wat speelde ze goed in ‘schipper naast Mathilde’. Jaren geleden was dat. Ik heb genoten 

van de film. Het was een natuurlijk verhaal, waar ik me heel goed kon in inleven. De 

beginscene, waar Gerard aanwezig was op de begrafenis van zijn vriend en tevens de 

echtgenoot van Emma, pakte me.  

Misschien omdat ik de begrafenis van mijn eigen echtgenoot net een jaar geleden ook 

meegemaakt heb. Het was als kijker voelbaar hoe de liefde tussen twee ‘oude’ verliefden 

terug opflakkerde. 

Lucien : Het verhaal ontspint zich tussen twee mensen van onze generatie. Daardoor heeft 

de film me nog meer geboeid. Je kunnen inleven in generatiegenoten was geen moeilijke 

opdracht. Dergelijke ‘twijfels’ en ‘tweespalten’ in het leven van Emma en Gerard (in de film) 

maakte voor mij de film boeiend. Zo is ons eigen leven soms : leven tussen wat mogelijk is, 

en wat ons soms hindert. Ik was blij met de ‘happy end’….het geluk dat primeert! 

Cecilia : Je ziet de film en je denkt aan je eigen leven. Een leven, dat ondanks de tragische 

momenten, toch vol rijkdom zit. Ik heb me tijdens het bekijken van de film gefocust op de 

verhalenlijn. Graag wil ik nog eens de dialogen herbeluisteren en -beleven. Er zijn zeer 

mooie momenten in de film, die me zeer ontroerd hebben. De gesprekken van Emma met haar 

kinderen, en specifiek met haar 

dochter, zijn zeer bijzonder. 

Het doet Emma voortdurend 

nadenken. En als 

toeschouwer denken we mee. 

Het is een film met zeer 

veel diepte, tenminste voor 

wie er zich open voor stelt. 

En in die zin, om die 

verschillende gelaagdheden 

te ervaren, is de film voor 

herhaling vatbaar. 

 

Hilde Rommel 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjg3du8qtTLAhXFnw4KHWwOAWIQjRwIBw&url=http://www.cinevox.be/nl/al-ruim-60-000-bezoekers-voor-achter-de-wolken/&bvm=bv.117218890,d.ZWU&psig=AFQjCNH_IFZcyuqQE56VtQibwlZtgIjPmg&ust=1458737361326845
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Bezoek van de ark 

De leerlingen van de ark kwamen opnieuw bij ons op bezoek. Deze keer waren het de kindjes 

van de kleuterklas die kwamen liedjes zingen en een dansje tonen. Wat waren ze allemaal 

enthousiast! Het was leuk om opnieuw wat leven in de brouwerij te krijgen!  

Ze begonnen met alle bewoners een handje te geven en gaven dan een heuse show aan ons.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germaine was apetrots. Haar 

achterkleinkindjes waren er 

ook bij. Op de foto staat 

Germaine samen met haar 

kleindochter en 2 

achterkleindochters! 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIwcP_oprMAhUEiRoKHZalAlEQjRwIBw&url=http://www.petitepopup.com/products-page/kaarten/trots-op-jou-kaart/&bvm=bv.119745492,d.d2s&psig=AFQjCNGIgx9q96SFR0axW4cEm3TElm1Gxw&ust=1461140563568110
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDkeuzu5rMAhXCuxQKHRy7BlAQjRwIBw&url=http://www.hobbywinkel.net/detail/807207/confettino-s-25-gram-hartjes-r.htm&bvm=bv.119745492,d.bGs&psig=AFQjCNHItz3cuO70SOo5TFlbnRQl4FTi0g&ust=1461147131720454
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDkeuzu5rMAhXCuxQKHRy7BlAQjRwIBw&url=http://www.hobbywinkel.net/detail/807207/confettino-s-25-gram-hartjes-r.htm&bvm=bv.119745492,d.bGs&psig=AFQjCNHItz3cuO70SOo5TFlbnRQl4FTi0g&ust=1461147131720454
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Voorleesnamiddag Annuntiata  

 

 

 

Het begint traditie te 

worden: de 

voorleesnamiddagen van 

de leerlingen van het 

vijfde secundair van de 

school Annuntiata in 

Veurne, speciaal voor 

bewoners van Dunecluze. Elk 

jaar lijkt voor hen hét streefdoel te zijn: ons verbazen. Ons achterlaten met verwondering 

en bewondering.  

De belangrijkste hint die ik de jongeren gaf voor ze zich aan de voorbereiding wijdden, was: 

neem het begrip ‘voorlezen’ heel ruim. Gebruik jullie fantasie en creativiteit. 

Dit was niet in dovemansoren terecht gekomen. Er werd ons een heus toneelstuk 

voorgeschoteld, mooie verhalen uit prachtige vertelboeken, interessante artikels uit kranten 

wat leidde tot boeiende interacties met onze bewoners, enz. En alsof dat nog niet genoeg 

was, kregen we nog allerlei zoets bij een lekker tasje koffie.  

Een dikke pluim aan deze enthousiastelingen die hiervoor zorgden, jullie hebben het! 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_3aGBoJrMAhXCBBoKHSKTDCEQjRwIBw&url=http://intra.annuntiata.be/&v6u=https://s-v6exp1-ds.metric.gstatic.com/gen_204?ip%3D81.82.247.153%26ts%3D1461053383325980%26auth%3Duo5wlemx6qasoujikalniwruqi3cjhv3%26rndm%3D0.5755641102631031&v6s=2&v6t=11157&bvm=bv.119745492,d.d2s&psig=AFQjCNHzjtNCr5SEb8MW6TqT4aXPCddiaA&ust=1461139783251915
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWq53_x5rMAhWFNxQKHUP2B54QjRwIBw&url=http://www.kristaokma.com/volgers/&bvm=bv.119745492,d.bGs&psig=AFQjCNGWRvaPRj6W4PFNWus4Ifn5yic5Jg&ust=1461150518104892
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Afscheid Nar Lo 

Eind maart namen 

we afscheid van 

een behulpzame & 

vriendelijke 

werkkracht, Nar. Hij 

vervoegde ons 

team voor een jaar 

lang. Wat is die tijd 

snel gegaan… Als 

bedanking voor de 

fijne samenwerking 

werd er op dienst 

rood gezorgd voor 

enkele Senegalese 

specialiteiten en 

wees maar zeker 

dat het in de smaak 

gevallen is.  

 

 

We wensen hem alvast heel veel succes voor de toekomst, al 

zullen we Nar af en toe nog in huis terugzien als vrijwilliger.  

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiq4968vobMAhWEnQ8KHd5LDuoQjRwIBw&url=http://nl.dreamstime.com/royalty-vrije-stock-fotografie-liefde-u-en-vaarwel-suikergoedharten-image12810707&psig=AFQjCNGl_yMI_XOovCAeAH_9pxnqwBs1NA&ust=1460460757620283


 

 
12 

Paaseierenraap 

Op een zonnige maar frisse woensdagnamiddag in maart was 

er opnieuw de jaarlijkse paaseierenraap, waarbij de kinderen 

en kleinkinderen van het personeel uitgenodigd werden. Nar 

toverde de tuin van Dunecluze om tot een waar paradijs met 

ballonnen, linten en paaseieren. Er was een grote opkomst 

met in totaal een 20-tal kinderen. Het ergo-team koos 

ervoor de groep in twee te splitsen: de jonge spruiten tot 4 

jaar konden samen met de hulp van onze enthousiaste paashaas (rara wie was het…) en 

voor de wakende ogen van de bewoners paaseitjes rapen (natuurlijk geen echte chocolade 

eieren want die zouden snel verdwenen zijn ). De ‘oudere’ kinderen kregen een groter 

domein, dat net iets meer uitdaging gaf! Vervolgens was er een grote act in de cafetaria 

met een clown voor de kinderen, hun ouders en onze bewoners. Jong en oud werden 

meegenomen in een spectaculaire act met dieren. Op het einde kregen de kinderen nog een 

zakje paaseieren mee. Het was een geslaagde namiddag en de bewoners genoten zichtbaar 

van al die stralende, jonge gezichtjes in huis!  

 

 

 

 

 

 

  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9rob6zYbMAhWFqw4KHY6UAi4QjRwIBw&url=http://www.tools4chefs.com/index.php?route%3Dproduct/category%26path%3D219_261&psig=AFQjCNH-NtUWYzTpzdcnOdyp7bDWIYZKhA&ust=1460464724439121
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Lotgenotencontact  

Woensdagavond 20 april hadden wij, referenten dementie, een praatavond dementie gepland. 

Eigenlijk ging het om ons traditionele lotgenotencontact voor familieleden en mantelzorgers 

van personen met dementie, dat we in een nieuw jasje gegoten hebben.  

Allereerst kozen we voor de naam ‘praatavond’ omdat dit meer de lading dekt. We stellen 

ons immers open voor alle familieleden van onze bewoners, ook zij die nog niet met dementie 

geconfronteerd werden maar misschien wel een zekere bezorgdheid hebben hierrond. Tevens 

zijn mantelzorgers van personen met dementie uit Koksijde heel erg welkom.  

Onze belangrijkste betrachting blijft mensen in een gelijkaardige situatie samenbrengen om 

op deze manier ervaringen uit te wisselen en steun te vinden bij elkaar. Wij, als referenten 

dementie met onze ervaring en expertise, zijn er om op alle mogelijke vragen een antwoord 

proberen te bieden.  

Bij de evaluatie die we lieten invullen door de aanwezigen op onze vorige georganiseerde 

avond, merkten we dat een lezing of informatiemoment erg zou gewaardeerd worden. Met 

aansluitend ruimte voor een deugddoende babbel en een tasje koffie.  

Deze keer hadden we het genoegen onze CRA Dr. Van Boeckel als gastspreker te hebben. 

Zij was hier uitzonderlijk niet in de rol van arts maar wel als dochter van … Haar moeder 

kreeg jaren geleden te kampen met dementie. Dr. Van Boeckel doorliep met ons alle fasen 

en gevoelens die zij heeft beleefd. Uit de reacties van vele aanwezigen bleek dit herkenbaar 

te zijn. Het nodigde uit tot gesprek.  

De volgende praatavond dementie zal doorgaan op donderdavond 22 september. Wij 

hopen u daar te zien.  

 

Heeft u verder nood aan informatie of een luisterend oor 

wat betreft dit thema, dan kan u  steeds terecht in het 

dementieloket. Dit gaat door elke 2de en 4de dinsdag van de 

maand tussen 14u en 16u. Past dit moment u niet, dan kunt 

u telefonisch of per mail een afspraak maken. 

 

Referenten dementie, Martine Vandamme, Jana Danneels en 

Els Janssoone 
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Koksijde leeft  

De gemeente Koksijde ontwaakt uit zijn winterslaap.   

Binnenkort starten de herstelwerken aan 2 toegangswegen 

waardoor er aldaar een periode geen verkeer mogelijk is. 

Zo wordt  tussen 12 en 14 april een nieuwe toplaag gelegd op 

de Leopold III laan tussen het rondpunt 

aan de Zeepanne (nabij Carrefour) en het rondpunt  aan de  J. 

Van Buggenhoutlaan gelegen bij de Zuid-Abdijmolen.  Het verkeer richting kust blijft  steeds 

mogelijk.  Het verkeer richting Veurne wordt omgeleid via de J. Van Buggenhoutlaan, Zeelaan 

en Robert Vandammestraat. Vanaf de Houtsagherlaan te Koksijde-dorp en  tot het einde 

van de Koksijdesteenweg te Oostduinkerke – dorp wordt de oude toplaag verwijderd en 

opnieuw gelegd tussen 12 en 22 april.  Het verkeer wordt in beide richtingen afgesloten en 

omgeleid via de N330 Leopold II laan, de N34 Koninklijke Baan en de Zeelaan. 

De vernieuwing van de  Zeelaan is bijna voltooid.  De brede voetpaden geven een groot 

ruimtegevoel  en het éénrichtingsverkeer zal de Zeelaan veiliger maken voor de voetgangers 

en fietsers.  De opening van de vernieuwde Zeelaan is voorzien op zaterdag 4 juni.  Er is 

beslist dat de wekelijkse vrijdagmarkt  opnieuw  in de Zeelaan zal plaats hebben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Op maandag 18 april om 14 uur kon je meestappen met de jaarlijkse bedevaart plaats naar 

het kapelletje van de Zalige Idesbald, derde abt van de Duinenabdij.   Hij is de patroon van 

de vissers, de landbouwers en de Vlaamse adel.  Abt Idesbald verwierf enkele nieuwe 

domeinen (o.a. het domein van Sinten in Noord-Frankrijk) zorgde voor een vernieuwing van de 

tolvrijheid en bevorderde de wolhandel met Engeland met een eigen vloot. 

Tijdens de gemeenteraad van 21 

maart werd meegedeeld dat het 

Kunstencentrum Ten Bogaerde wordt 

geopend op donderdag 30 juni.  Deze 

oude schuur van de uithoeve van de 

Abdij Ter Duinen krijgt een bestemming voor polyvalent gebruik met een bijzondere focus op 

moderne en hedendaagse kunsttentoonstellingen. Hiervoor werd een 

samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het Fonds Régional d’Art Contemporain du Nord 

de Pas de Calais dat 1500 kunstwerken bezit.   Verschillende  van deze werken zullen er 

tijdelijk worden tentoongesteld. 

Een gedeelte van het Kunstencentrum zal worden aangekleed met bronzen beelden, gipsen 

en tekeningen uit het oeuvre van George Grard.  Hiertoe werd een bruikleenovereenkomst 

tussen de gemeente Koksijde en de familie afgesloten. 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjv_NuAv4bMAhUHnw4KHSyzAg8QjRwIBw&url=http://www.lokalepolitie.be/5415/home.html?start%3D720&bvm=bv.119028448,d.ZWU&psig=AFQjCNHf00dRg-uJszn53cc-cqfiI8gILQ&ust=1460460902221352
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5ks6tv4bMAhUFZA8KHesJCxgQjRwIBw&url=http://users.telenet.be/tenbogaerde/nederlands/index.html&bvm=bv.119028448,d.ZWU&psig=AFQjCNGJAv4xBJ960xgMhuywE2AkRrY9Sw&ust=1460460994686630
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Bewoners 

Nieuwe bewoners  

In de maanden februari, maart, april 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 februari, maart, april moesten we afscheid nemen van volgende bewoners: 

 

André Cattrysse 

(°20/02/1933- 06/04/2016) 
 

 

Maria Lieckens 

(°14/01/1937- 26/02/2016) 

 
 

 

Simonne Decroock 

(°02/01/1929– 31/03/2016) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 (K.231) Albert Bolle 

 (K.107) Jeannette Vanbillemont 

  

 

            (K.111) Lucien Vilain 

  

 

 

 

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


Verjaardagen 

Verjaardagen van bewoners 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 Mei  Juni  Juli 

09/05 Josée De Mets 03/06 Pierre Planckaert 01/07 Fredy Charlot 

13/05 Jeanne Callens 08/06 Jeannette 

Vanbillemont 

05/07 Noël Roete 

14/05 Godelieva De Bevere 09/06 Jozef Mattelaer 07/07 Cecile Blanckaert 

14/05 Marie Grauwet 11/06 Oliva De Cooman 09/07 Godelieve Gheeraert 

21/05 Liliane Michaux 16/06 Joseph Declercq 13/07 Albert Bolle 

22/05 Simonne Van den 

Heuvel 

17/06 Lea Verheecke 19/07 Christianne Dehaes 

23/05 Hugo Hillewaere 19/06 Roger 

Vandekerckhove 

20/07 Thérèse Job 

24/05 Maria Bafort 23/06 Henriette 

Vercaemert 

22/07 Henriette Meert 

27/05 Madeleine Dewaele 24/06 Elza Demeulenaere 23/07 Odette Debrabandere 

  26/06 Erna Coucke 26/07 Ivonne Penninck 

  26/06 Michiel Thieren 26/07 Germaine Vandewalle 

  30/06 Simonne Tonglet 29/07 Lionel Castelein 

  30/06 Nelly Vanbillemont   

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQ2IaOw4bMAhUBhQ8KHbbIDVQQjRwIBw&url=http://www.ja.be/actualiteit/goed-nieuws/gelukkige-verjaardag-frank-dingenen.html&bvm=bv.119028448,d.ZWU&psig=AFQjCNFHXf9iUKf4vqXaQx7TmIGozRLYuQ&ust=1460461987814547
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Verjaardagen van personeel 

 

 

 

  

 Mei  Juni  Juli 

01/05 Julie Szekely 05/06 Ashley Lambrecht 01/07 Sandra Zöldi 

02/05 Paul Casselman 08/06 Dorine Decroos 06/07 Nicole Simoens 

03/05 Mia Huyghe 14/06 Aliesje Uleyn 14/07 Muriel Blondiau 

04/05 Sabine Samyn 22/06 Hilde Rommel 14/07 Dennis Storme 

06/05 Els Clou 23/06 Veronique Mallefroy 15/07 Joke Vermandere 

07/05 Isabelle Vanoost 27/06 Marie-Ange Rock 16/07 Els Janssoone 

09/05 Ellen Mussche 29/06 Perrine Carpentier 16/07 Laurie Breux 

12/05 Wendy Debeer   24/07 Shana Rooms 

14/05 Marie-Christine 

Lefever 

  27/07 Marianne Deckers 

16/05 Virginie 

Vanlerberghe 

  27/07 Mady Leeman 

20/05 Caroline De Ceuninck   30/07 Nathaly Ryssen 

26/05 Gwendoline Callebout   31/07 Sarah Corteel 

26/05 Ann Pattyn     

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiy5sKWzJrMAhUCvRQKHYiFBrIQjRwIBw&url=http://www.budgi.nl/huis-houden/recepten/10x-geen-chips-en-nootjes-op-de-verjaardag/&bvm=bv.119745492,d.bGs&psig=AFQjCNHr9mlvvpQISJlL-JK_kAkiBfToyg&ust=1461151583257495
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Gebruikersraad september 2014 

Verslag  gebruikersraad  van het WZC Dunecluze  d.d.  woensdag 24 februari 2015 

 

 Verwelkoming van de bewoners en de familieleden. 

De eerste gebruikersraad van het jaar 2016 werd door 14 bewoners en 2  familieleden 

bijgewoond: 

Dienst groen: Mattelaer Jozef          

Dienst rood: Chantrenne Marc  en zijn echtgenote Dubois Priscille, Roete Noël en zijn 

echtgenote Desmet Rika, Declercq Josef en Castelein Lionel  

Dienst oker: Germaine Vandewalle, Godelieve Gheeraert, Puype Simonne, De Witte Lucien,                        

Deplanter Denise, Vanbillemont Nelly, Verstraete Roland, Vanneuville Madeleine,                     

Blanckaert Cecile 

 Vermelding van de start van een 

nieuw initiatief : Thuisverpleging 

Dunecluze. 

Sinds 1 januari 2016 zijn  vier 

verpleegkundigen , Dominique, Katrien, 

Ilse en Karen gestart met de dienst  

”Thuisverpleging Dunecluze”.   Onze 

dienst thuisverpleging tracht met haar 

ervaren thuisverpleegkundigen een 

integrale oplossing aan te bieden aan de 

senioren die graag thuis willen blijven 

wonen. 

Bij deze hun gsmnummer, indien nodig: 

0493/31 06 07 

 

 Fotoreportage van enkele winteraktiviteiten met de bewoners van Dunecluze. 

We keken naar de fotoreportage van het breughelmaal  dat in de cafetaria De Kelle, 

gesmaakt werd door de bewoners van dienst rood. 

 

 Geplande activiteiten voor de bewoners van Dunecluze. 

Morgen donderdag 25 februari  gaan we met een groep. bewoners naar Cinema 

Koksijde voor de  voorstelling van de film “Achter de wolken”. 

Op maandag 29 februari komen leerlingen van de hotelschool Ter Duinen uit Koksijde 

op bezoek in Dunecluze om op te dienen.   

Op woensdagnamiddag 23 maart is er paaseierenraap voor de kinderen van het 

personeel. 
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Op donderdag 14 april 2016 is er showcooking met leerlingen van de hotelschool op  

dienst groen, op 21 april op dienst rood en op 28 april op dienst oker. 

Op 25 april is er een uitstap gepland met rondleiding in de hotelschool en wordt aan 

de bezoekers pannenkoeken aangeboden. 

Op 26 april en 3 mei gaan we met enkele bewoners naar het Casino voor een 

voorstelling. 

Op 27 april en 11 mei wordt een daguitstap georganiseerd met dienst rood, op 10 mei 

met dienst oker en op 12 mei met dienst groen. 

 

 Adviescommissie voeding.  

De heer Lucien De Witte  merkt op dat er soms  te veel voeding  geleverd wordt 

vanuit de KEI aan de bewoners van Dunecluze. 

 

 Mededelingen en vragen van de bewoners en familie. 

Aan de hand van een powerpoint-presentatie worden  de resultaten van het 

tevredenheidsonderzoek bij de bewoners getoond : 

De sterktes in Dunecluze zijn  : Privacy van de bewoners. 

                De bewoner voelt zich veilig in Dunecluze. 

De bewoner is van mening dat hij respectvol benaderd 

wordt. De bewoner voelt zich prettig in Dunecluze. 

 

 Belangrijk nieuws is dat er plannen zijn voor de bouw  van een groep 

assistentiewoningen.  Deze zullen gesitueerd zijn rechtover het woonzorgcentrum 

Dunecluze, bij  het sociaal huis. Het architectenbureau Favril uit Loppem is aangesteld 

om de plannen voor de toekomstige residentie Doornhuys met  18 assistentiewoningen 

te ontwerpen. Een folder met informatie over het nieuwe project is  te verkrijgen aan 

het onthaal, de sociale dienst en ook op bij de lift op de benedenverdieping. 

De huurprijs van deze assistentiewoningen is nog niet gekend. Kandidaten die zich 

wensen in te schrijven op de wachtlijst voor een assistentiewoning kunnen hiervoor 

contact opnemen met de toekomstige woonassistente Lisa Doise aan het  onthaal of 

bij haar afwezigheid met Paul Casselman op de sociale dienst. 

 

Voor verslag, Paul Casselman 29/02/2015 
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Wistjedatjes 

Wist je dat…  

De daguitstappen voor van de zomer weer in aantocht zijn? De verschillende diensten zijn 

volop hun 5 jaarlijkse daguitstappen aan het plannen. Er staat weer heel wat leuks op het 

programma! Hou zeker de volgende Ut de Cluze in de gaten om hierover meer te lezen, 

spannend! 

Wist je dat… 

Dunecluze deze zomer reeds 5 jaar bestaat! Dit mogen we niet onopgemerkt voorbij laten 

gaan. Er wordt hiervoor ook heel wat in petto gebracht om onze verjaardag te vieren! 

Wist je dat… 

De dinsdagnamiddag in dunecluze een breiclubje doorgaat? Lieve komt 

dan naar ons toe en begeleid het groepje om leuke, mooie, warme, 

wollen zaken te maken. Vrijwilligster Kristien, helpt soms ook! Het is 

er altijd supergezellig! Hier enkele sfeerfoto’s van één van de 

breinamiddagen: 

 

Wist je dat… 

Op dienst oker wij een vogeltje hadden?... 

Toen mevrouw Gaytant werd opgenomen in Dunecluze had zij een 

vogeltje ‘Pietje’ thuis. Hij werd bij ons met liefde omringd. Na een 

aantal jaar werd hij ziek en lusteloos. Na een gesprek met de 

vrijwilligers Rik & Diane bleek dat zij kanaries kweken en ze waren 

bereid om Pietje een rustige, oude dag te gunnen bij hen thuis, in 

wzc Duinkerke. Maar het kooitje bleef leeg en dat kan natuurlijk 

niet! Dus… werd er voor een nieuwe kooibewoner gezorgd. Jammer 

genoeg heeft ‘Bobbejaantje’ maar één dag geleefd, waarschijnlijk 
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door stress op de werkvloer. Derde keer, goeie keer: nu zijn we de trotse bezitters van 

‘Waswootje’ (Frans voor vogel). Een vinnig ding dat al goed zijn keel openzet. Hopelijk blijft 

hij lang en gelukkig leven en zingen.  

Francine 

 

 

 

 

Wist je dat… 

Dunecluze opnieuw meedoet aan levensloop? We hebben onze beentjes al goed ingesmeerd 

en getraind, samen met het loopteam onder begeleiding van loopcoach Sam. We kijken ernaar 

uit om Dunecluze te vertegenwoordigen en samen de Stichting tegen kanker te steunen. 

Levensloop Koksijde gaat door zaterdag 28 mei en zondag 

29 mei. Er kan nog steeds cava 

gekocht worden aan het onthaal 

ten voordele van de Stichting 

tegen kanker. Ook in het weekend 

van levensloop hebben we een 

standje waar je kan genieten van 

een fris glaasje cava! Iedereen 

welkom! 

 

Wist je dat… 

Dunecluze samen met 6 bewoners en 6 begeleiders op reis vertrekt? Van 30 mei t.e.m. 3 juni 

zullen we 6 van onze bewoners hier in Dunecluze moeten 

missen want dan vertrekken zij naar Gent! Waar ze samen 

met personeel van Dunecluze tal van leuke activiteiten 

zullen doen. Hier komen dan 6 bewoners van een ander 

woon- zorgcentrum in het Gentse. We zullen ze met open 

armen verwelkomen. We kijken alvast uit naar de wilde 

verhalen die onze bewoners ons zullen kunnen vertellen! 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibscOL2J_MAhWF7hoKHctqCRQQjRwIBw&url=http://www.fashionscene.nl/achtergrond/138344/terug-in-tijd-met-koffer&bvm=bv.119967911,d.d2s&psig=AFQjCNEETViT83I9w2LDogmYxs6F_PL6Nw&ust=1461326628928982
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Activiteiten  

Er staan heel wat leuke activiteiten op de planning de komende 3 maanden: 

mei Juni juli 

3/5: 14u casinovoorstelling 6/6: daguitstap dienst groen naar 

Dolfinarium 

4/7: daguitstap met dienst oker 

5/5: Hemelvaartsdag 9/6: 5 jaar Dunecluze voor 

personeel Dunecluze 

15/7: daguitstap met dienst groen 

naar Nieuwpoort 

10/5: activiteit met MPI op dienst 

groen 

14/6: daguitstap dienst oker 16/7: kunstmarkt in Nieuwpoort 

12/5: daguitstap dienst groen naar 

Nausicaa 

12/5: bezoek Poederlee zeeklassen 

23/6: koffietafel voor overleden 

bewoners 

27/7: daguitstap dienst groen naar 

Bellewaerde 

13/5: uitstap naar school De Ark 

13/5: wandelen (of bingo) met 

leerlingen college Veurne 

27/6: activiteit met school De Ark, 

volksspelen 

 

15/5: Pinksteren   

17/5: daguitstap met dienst groen 

naar kaasmuseum Passendale 

  

19/5: Bal masqué met Atheneum   

23/5: toneel zoutloos   

24/5: toneel zoutloos   

25/5: daguitstap dienst rood 

dolfinarium 

  

26/5: crea activiteit met De Ark   

28/5: levensloop   

29/5: levensloop   

30/5 t.e.m. 3/6: reis Dunecluze!   



 

23 

COLOFON 
HOOFDREDACTEUR 

J. Nagels 

 

REDACTIE 

 

medewerkers 

E. Janssoone, R. 

Vlaemynck, A. Uleyn, H. 

Rommel, J. Danneels 

 

Bewoners 

C. Blanckaert, L. 

Dewitte 

 

Wie is het? 

Weet jij het? 

 

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

Veel succes! 

 

Wie is deze jonge heer op de 

foto?  

Tip: er staat een artikel over 

hem in deze Ut de Cluze! 

 

 

 

 

 

 

Antwoordstrookje “Wie is het?” 

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

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

Antwoord op de vraag: De persoon die  

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

Bezorg deze strook  

aan het onthaal 

http://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=Gh-8Zhsyxod6zM&tbnid=g9wce03FIubxhM:&ved=&url=http://nl.freepik.com/vrije-vector/schaar-clip-art_379348.htm&ei=E0vpUfS7NMWDOKftgJAD&psig=AFQjCNFmk-vz_xv3K1gFzAISGiXV0kjFyA&ust=1374330003887727
http://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=Gh-8Zhsyxod6zM&tbnid=g9wce03FIubxhM:&ved=&url=http://nl.freepik.com/vrije-vector/schaar-clip-art_379348.htm&ei=E0vpUfS7NMWDOKftgJAD&psig=AFQjCNFmk-vz_xv3K1gFzAISGiXV0kjFyA&ust=1374330003887727


      | Ter Duinenlaan 35 | 8670 Koksijde || Editie 14 Ut de Cluze | januari 2015 

Verantwoordelijke uitgever: Jan Nagels 

‘Ut de Cluze’ is mede mogelijk gemaakt door: 

  

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
Uw logo hier?  

Neem gerust contact met ons op 

 

http://www.distrac.com/documents/home.xml?lang=nl

