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Voorwoord
De zomermaanden zijn er opnieuw dus dit betekent dat we alweer halfweg een nieuw
kalenderjaar zijn. 2016 is al voor de helft opgebruikt,… het bewijst nogmaals dat we in oude
gezegden grote waarheden vinden :”De Tijd gaat snel, gebruikt hem wel!” Inderdaad, we
moeten blijven streven naar inhoud en kwaliteit in uw leven, in ons leven,… want het gaat
allemaal zo snel voorbij, zodat we steeds met een gevoel van voldoening kunnen terugkijken
op wat we met ons leven aan het doen zijn.
Ik zeg wel dat de zomermaanden er aan komen maar de weersomstandigheden maken het de
weervoorspellers niet gemakkelijk. Warme dagen afgewisseld met herfstweer,… de seizoenen
zitten wat in de knoei met zichzelf.
Het nieuws wordt dezer dagen vooral overheerst door de sport. Er staat de
sportliefhebbers een mooie zomer te wachten want na het Europees kampioenschap voetbal
in Frankrijk, heb je de ronde van Frankrijk en de olympische zomerspelen in Rio. Wat een
gedoe allemaal.
Op dit moment halen de Rode Duivels de voorpagina’s met hun prestaties tot in de
kwartfinale. Het land lijkt zich eenparig achter het nationale team te scharen, voorwaar een
opsteker voor ons koningshuis dat zo het aftakelende nationalisme weer ziet opflakkeren.
Ook de Vlaams Overheid zoekt nog zijn eigen weg na de 6e staatshervorming en moet in
looppas overgehevelde verantwoordelijkheden opvolgen en begeleiden naar de toekomst. Dit
is geen evidentie en ook voor Ouderenzorg geldt hetzelfde. Ministers en kabinetten
proberen middelen te koppelen aan de toekomstige vergrijzing en de commerciële sector pikt
hier aardig zijn graantje mee. Het landschap verandert in snel tempo. Ten bewijze daarvan :
alleen al in Koksijde (Oostduinkerke en St-Idesbald inbegrepen) komen er zowat 390
assistentiewoningen in de volgende jaren. Daarvan zullen wij er met Dunecluze een
bescheiden 24 flats bouwen, zoals jullie weten : Residentie Doornhuys. Al heel wat interesse
stellen we vast. We proberen nu het bouwdossier op te maken en hopen, indien alles vlot
verloopt, begin 2017 te kunnen starten met de bouw.
Zodra de bouwvergunning toegestaan is zullen de evolutie van de werken en de
bouwplannen uitvoerig toelichten, oa ook via onze website.
Ik wens iedereen een aangename zomer

Met vriendelijke groet,
Jan Nagels, directeur
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Showcooking met hotelschool Ter Duinen

De showcooking was ook dit jaar een waar succes!!! Deze keer konden de 3 diensten
afzonderlijk genieten van al het lekkers, waardoor iedereen de kans kreeg om aan een mooi
aangeklede tafel in de cafetaria aan te schuiven. De leerlingen hadden er in ieder geval
veel zin in. Al van 9u30 ’s morgens begonnen ze met de voorbereidingen hier ter plaatse. Al
snel werden alle hongerige neusjes geprikkeld…

We startten met een lekker hapje en een deugddoend glaasje cava. Dit gevolgd door een
lekker groentesoepje afgewerkt met opgeklopte room. Als hoofdgerecht kregen de bewoners
een stukje grietfilet met een streepje wortelpuree en een lekker sausje verreikt met
garnaaltjes voorgeschoteld… dit kan niet slecht zijn, toch? Als kers op de taart werd de
middag afgesloten met een lekkere dame blanche.
Dank u wel aan alle leerlingen en leerkrachten die dit voor onze bewoners mogelijk maakten
en ook een speciale dank u wel voor Glenn Van Gerwen die het prioritair vond om op de 3
showcookings aanwezig te zijn, wetende dat zijn agenda overvol staat en hij helemaal vanuit
het verre Antwerpen naar hier trok om de leerlingen van de Hotelschool Koksijde bij te
staan en een onvergetelijk middag voor al onze bewoners te bezorgen. Ook een speciale
dank u wel aan de heer Peter Verbeke, directeur van de Hotelschool Koksijde. Zonder zijn
toestemming was onze samenwerking niet mogelijk. We hopen dat we langs beide kanten
elkaar kunnen blijven boeien en dat we nog veel mooie momenten samen kunnen beleven!
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Daguitstappen
Naar jaarlijkse traditie organiseren we in Dunecluze per dienst 5 daguitstappen. Het is de
bedoeling dat iedere bewoner hier in huis de kans krijgt om een daguitstap mee te beleven.
We gaan op zo’n uitstap niet eventjes weg voor 2 uurtjes, maar we maken echt de tijd en
proberen te zorgen voor onvergetelijke dagen. Een ganse dag samen met een kleine groep
op stap zodat iedere bewoner voldoende aandacht krijgt en kan genieten van al het leuks
dat er te beleven valt!

Naar
Nausicaa

Met dienst groen had het personeel het leuke
idee om eens naar Nausicaa te gaan samen met
onze bewoners. Op dienst groen zitten er namelijk
2 zeelandvaarders die tal van avontuurlijke
verhalen vertellen over de zee. Het leek ons leuk
om hun eens mee te nemen naar de
onderwaterwereld. Dus trokken we met een volle
bus naar Boulogne- sur- Mer. Maar eerst genoten
we allemaal samen van een lekker ontbijtje op de
dienst.
De bustocht op zich was al een heus avontuur,
de bewoners genoten van het “sightseeing” en het
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op en af gaan van de
heuvels die ons
landje te bieden
heeft.
We werden met open
armen ontvangen in
een gezellig
restaurantje in het
dorp zelf, waar we
eerst genoten van
een 3gangen menu.
Met een gevulde
maag vertrokken we
naar Nausicaa.

Wat was het daar mooi! Het was leuk en interessant om te horen van René en Lucien welke
namen die rare vissen allemaal hadden, en ze kenden er veel hoor! Na daar enkele uurtjes
vertoefd hebben keerden we terug huiswaarts, samen met tal van avonturen en leuke
verhalen. Een dag om nooit meer te vergeten.
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Naar
Passendaele

Als tweede uitstap trok
dienst groen naar
Passendaele…
Daar is er een kaasmuseum.
We kregen een rondleiding
van een gids, die ons in
geuren en kleuren vertelde
hoe de kaas vroeger werd
gemaakt.
Nadat we de uitleg kregen, mochten we ook
eens proeven van die heerlijke kazen! En
samen met een lekker glaasje wijn genoten
we opnieuw met volle teugen! We kregen een
lekker middagmaal waar we samen van
konden smullen.

Daarna waren we van plan om te wandelen naar de
Britse militaire begraafplaats met gesneuvelden uit de
1e WO in Passendaele, maar al snel bleek dat de
wandelpaden jammergenoeg niet toegankelijk waren voor
onze rolwagens. We besloten dan maar met bus te
passeren. Het was opnieuw een aangename, smakelijke
dag!
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Als derde activiteit gingen we met 6 bewoners naar het Dolfinarium park in Brugge.

Naar boudewijnpark

Met enkele bewoners van dienst Groen trokken we
richting Brugge voor een ‘dolfijne’ dag! De weergoden
waren ons goed gezind en iedereen was enthousiast om
te vertrekken. Eenmaal daar aangekomen trokken we
onmiddellijk richting de dolfijntjes waar we vanop de
eerste rij op het platform de show goed konden
bekijken. We werden hartelijk verwelkomd door de
dolfijntjes. Hun kunnen was fenomenaal. De bewoners
volgden vol bewondering de show. Aansluitend pikten
we de zeeleeuwenshow mee,
daar bleef het niet volledig
droog… De bewoners
genoten nog van een mooie
wandeling door het park, een
drankje en een ijsje en toen was het alweer tijd om huiswaarts
te trekken… een mooie dag, voor herhaling vatbaar!
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Ook dienst rood had enkele hele leuke daguitstappen op het programma staan. Hieronder
volgt kort een verslagje van iedere daguitstap.

Naar
de nachtegaal

Het weer hadden we niet helemaal mee die bewuste 25 mei. Terwijl je dat toch zou mogen
verwachten, dachten we toen we de uitstap naar het prachtige natuurdomein De Nachtegael
planden. Dus het mooie terras aan het water, moesten we links laten liggen.
Het werd desondanks een fijne namiddag. Leerrijk wat betreft zand, zee, duinen, grassen en
al het leven hierrond. Maar vooral een mooi moment in contact met onze bewoners!
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Dienst oker ging op Dinsdag 14 juni op daguitstap met 6 bewoners van dienst Oker:
Christiane, Germaine, Lucien, Madeleine, Margerithe en Magdalena.

Naar
Beauvoorde en
Hoeve de
Warande

Het beloofde een grijze dag te worden, maar dat liet we niet aan ons hart komen. We
begonnen de dag met een uitgebreid ontbijt in de cafetaria. Dat zorgde ervoor dat er van
bij het begin van de dag een samenhorigheidsgevoel was. Met een volle maag en goeie moed
vertrokken we richting de eerste stop: Beauvoorde.
In Beauvoorde bezochten we het huis van Lucien waar
hij meer dan 90 jaar gewoond en lesgegeven heeft,
later met zijn echtgenote Madeleine. Het was een
emotioneel maar deugddoend terugzien!
We bezochten nog het kerkhof, de kerk én we maakten
een mooie groepsfoto voor het eeuwenoude kasteel.
Daarna vertrokken we langs de Ijzer richting Diksmuide.
We aten in restaurant ‘De Pastorie’ in Kaaskerke. Net
op dat moment kregen we een vlaag regen te verduren. Net op tijd binnen, oef! Iedereen
genoot van een aperitief en een lekkere lunch in een aangenaam kader. Al snel was het 14
uur en vertrokken we met het busje vanuit Kaaskerke richting Woumen. Daar bezochten we
‘Hoeve de Warande’ een grootschalige boerderij met runderen, aardbeien, allerhande
groenten... Een echte 68-jarige West-Vlaamse boerin vertelde ons in geuren en in kleuren
het gebeuren op de boerderij. Eerst gingen we langs de runderen en vervolgens mochten we
in de grote serres aardbeien plukken en naar hartenlust eten. De zon kwam zelfs nog
tevoorschijn, wat een zegen! We sloten de dag af met een kopje koffie en een zelfgemaakt
aardbeientaartje in een ludiek kader. De dagen nadien was de daguitstap nog vaak het
gespreksonderwerp van de dag. Wat hebben we een leuke dag gehad, eentje om nooit te
vergeten zowel bij de bewoners als de medewerkers…!
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Dansnamiddag
Op donderdag 16 juni gingen we met het
busje vol dansers naar de Witte Burg in
oostduinkerke. Daar ging een dansnamiddag
voor senioren door! Gilbert en Yacintha
hadden ons uitgenodigd om de kunsten van
verschillende dansgroepen te komen
bewonderen én we mochten zelf, als we dat
wilden, ook een dansje placeren! Zo gezegd,
zo gedaan en we vertrokken vol
enthousiasme naar Oostduinkerke! Wat
hadden we veel plezier, Lucien genoot ervan
om nog eens z’n danstalent te kunnen
uithalen en samen met de vrijwilligers te
kunnen dansen, net zoals vroeger!

Zoutloos
4 Dagen na elkaar konden we hier in huis
genieten van een prachtig toneelstuk! Er kwam
een hele toneelploeg naar ons toe, die onze
cafetaria omtoverde tot een theaterzaal. En
wat was het toneelstuk ontroerend mooi!!!
Verschillende emoties gingen er door je heen,
zowel vreugde, ontgoocheling, verbazing,
verdriet… De acteurs speelden hun rol zo mooi
dat je helemaal opging in het verhaal! De
bewoners zelf waren ook sterk onder de
indruk, net zoals het personeel dat ook was…
Op dienst oker was het extra amusant, want de toneelspelers kwamen ’s middags bij hun
middageten, tussen onze bewoners! Ook daar was er ruimte voor een babbel en een gekke
noot. De interactie tussen de acteurs en de bewoners waren eveneens heel mooi om te
zien… We hebben er alvast van genoten en dit is opnieuw een ervaring om te koesteren en
nooit meer te vergeten!...
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Dag van de vrijwilliger
In de loop van de maand april kregen de vrijwilligers een mooi ogende uitnodiging voor het
vieren van het vijfjarig bestaan van “DUNECLUZE”. Iedereen keek verbaasd naar elkaar; van
een verrassing gesproken, dit was er één die mocht gezien worden.
Op de regenachtige dinsdagmorgen van 10 mei verzamelde zich, rond negen uur dertig, een
meute vrijwilligers aan de ingang van Dunecluze. We werden er ontvangen door directeur Jan
met zijn dames Aliesje, Griet, Karine, Lisa en Mieke die ons de ganse dag zouden begeleiden
Stipt om 09:45 uur vertrokken we richting Brugge, nadat we in het bezit gesteld werden
van een klein pakket met wat drank, een stuk fruit en een koek.
Iedereen was blijgezind en we werden in de eerste kilometers welkom geheten door
directeur Jan.
Na die vele mooie woorden kwam er al een verrassing op ons af. Om ons niet te vervelen
tijdens de rit hadden de dames van de staf een quiz over “Dunecluze” opgesteld. Iedereen
kreeg een blad met tien vragen over het reilen en zeilen van het huis, in de vijf verlopen
jaren, met als laatste nog een moeilijke schiftingsvraag. Tijdens de terugreis zouden we op
de hoogte gebracht worden van de juiste antwoorden en natuurlijk ook van de winnaar die
een mooie prijs mocht verwachten.
Ondertussen werden er nog een paar moppen verteld en zo arriveerden we in Brugge vlak
bij het Minnewaterpark.
De paraplu’s werden boven gehaald en nu maar op naar de brouwerij “ De Halve Maan”.
Daar er nogal wat trappen te doen waren ( 220 in totaal) mochten de mensen die dit niet
zagen zitten, in de brasserie op hun gemak genieten van een “Straffe Hendrik”.
De groep werd in twee verdeeld en de rondleiding kon beginnen.
Het was een fijne ervaring met een gids die er alles van wist en het ook goed aan de man
kon brengen, wat had je anders verwacht.
Via de trappen werden verschillende verdiepingen overwonnen. Het hoogste punt was het
terras gans boven met een prachtig panoramisch zicht over de stad Brugge, echt een
beloning na al die trappen.
Dan begon de afdaling langs vroegere gisting tanks en allerlei materiaal dat zijn tijd gehad
heeft. In de kelder stond er nog een enorme zeer oude koelmachine waar ook ijs mee werd
gemaakt ten voordele van de caféuitbaters.
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Na deze anderhalf uur durende rondgang begonnen de magen stilaan te grollen en werden
we aan tafel verwacht voor het nuttigen van een smakelijk voorgerecht gevolgd door een
heerlijke portie stoofvlees met frietjes.
Nu was de tijd aangebroken om even onze benen te rekken en een wandeling te maken tot
aan de bootjes. We werden verdeeld in twee bootjes en de rondvaart op de rijen kon van
start gaan.
Ik moet er hier aan toevoegen dat Jan ons ’s morgen wist te vertellen dat het mocht regen
tijdens de voormiddag maar dat hij voor de namiddag mooi weer had besteld. Hoe kon hij dat
weten, maar in elk geval zijn wil geschiedde. Wel het werd een heel mooie boottocht in een
stralend zonnetje. Terug met de voeten op de vaste grond voor een kleine wandeling tot
aan “Carpe Diem” waar we een heerlijke kop koffie met een fijn gebak mochten verorberen.
De tijd vloog voorbij en het was het moment om terug te keren via het “Begijnhof” naar de
opstapplaats voor de bus. Nu werd het voor de dames tijd om de quiz te verbeteren. Zes
mensen haalden 8/10 dus moest de schiftingvraag uitmaken wie de winnaar was. Pierre kwam
er dan als grote winnaar uit, proficiat Pierre. Hij kreeg een mooie luxe fles “Straffe
Hendrik” als beloning.
We naderden intussen stilaan terug Koksijde. De directeur en iedereen die heeft meegewerkt
aan dit initiatief werd uitdrukkelijk bedankt.
Ik wil hier dan ook nogmaals in naam van alle vrijwilligers deze mensen zeer, zeer hartelijk
bedanken voor deze prachtige dag.
Het heeft ons allen enorm veel plezier gedaan en je weet maar nooit, vijf jaar is niet zo
lang, dat er dan terug dergelijke verrassing uit de bus komt.
Zeker voor herhaling vatbaar.

DANK U WEL
Vrijwilliger,
Georges
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Enkele sfeerfoto’s…
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Op reis
Jozeph, Suzanne, Jeanne, Maria, Jozeph en Albert trokken een week richting Wondelgem
voor een uitwisseling met wzc de Liberteyt te Wondelgem. Hieronder een korte samenvatting
van de avonturen die ze hebben beleefd!

 Dag 1: Het vertrek
Na een woelige nacht bij enkele bewoners, was het eindelijk zo ver! We hebben de morgen
gestart met een lekker ontbijt, onze grote berg valiezen zorgvuldig gestapeld en de
collega's en familieleden uit gewuifd. De eerste druppels vielen onderweg, maar we lieten
ons nog niet ontmoedigen. We werden verwelkomd door Hildes open armen en de
medewerkers van wzc De Liberteyt. We spoelden de eerste vakantiestress door met een
glaasje bubbels en verkenden het rusthuis en onze prachtige kamers. De Gentse stoverij
met frietjes viel bij iedereen in de smaak. Nadien was het tijd voor onze natuurwandeling die
letterlijk in het water viel. Nadat zelfs ons regenprogramma werd neergebliksemd bleven we
dan maar ter plekke, waar het heel gezellig werd bij een spel en een verassende babbel. En
als kers op de taart trakteerde Jozef ons op een pianoconcert, wat velen ontroerde! We
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sloten de dag af met een lekker avondmaal, en kijken alvast uit naar de volgende dag!
Wat was jullie mooiste moment van de dag?
Albert : "Ons samenzijn!"
Suzanne : "De gedachtenwisseling."
Joseph : "Enorm genoten van de busrit."
Maria : "Vol verwondering als ik mijn kamer zag."
Joseph : "Even mijn handen mogen leggen op de vleugelpiano!"
Jeanne : "Samen leven - met elkaar!

 Dag 2: een stadswandeling in Gent
Maandag was het alles, dinsdag : niets! En daar waren we niet rouwig om, als je weet dat
we het hier hebben over het water dat uit de lucht viel tijdens onze eerste vakantiedagen.
Vandaag werden we door het centrum van Gent gegidst met de sympathieke Rosita en
Hendrik, leden van de 'Gilde van het Gentse manneken-pis. Zij maakten ons een stuk wijzer
wat betreft de Gentse geschiedenis. Gent kan ons zeker charmeren! De mooie gevels, de
pittoreske plaatsjes, de volksverhalen, de specialiteiten,...
We aten Gentse waterzooi in het 'Vleeshuis'. Een prachtige locatie! En het gezelschap begint
ons steeds beter te bevallen! Er wordt gepraat, gelachen en vooral genoten. Zo ook op de
boottocht, waar we het geluk hadden op een kapitein te vallen met Italiaanse looks en dito
charme! Dus : vooral de vrouwen in onze groep zijn verzekerd van mooie dromen deze nacht.
We sloten de dag af met een natje en een droogje en veel gezelligheid.

 Dag 3: Pairi Daiza
Vandaag begon de dag met kleine oogjes. 's
Avonds grote Jan, 's morgens kleine man, of
zoiets...
Niet erg hoor, na een verkwikkende douche en
een tas straffe koffie, merk je daar niet meer
van!
Rond 9u vertrokken we naar Pairi Daiza. Een
mooie rit want we kozen voor kleine wegen.
Doorheen de dag zagen en hoorden we vrijwel,
enkel blije en verwonderde blikken en klanken.
Een kolos van een olifant die ons pad kruiste,
pelikanen die aan onze handen kwamen pikken, aapjes die op onze schouder sprongen en
zoveel meer.
De plantenpracht op zich was ook al zo mooi! Dit park was zeker een juiste keuze in ons
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programma. En als je ons nu wil excuseren, wij moeten ons dringend terugtrekken om te
genieten want we zijn op vakantie!

Enkele impressies van onze bewoners :
Maria : "We vertrokken in de mist - en hoopten dat de zon er zou doorkomen. Maar in
plaats daarvan kregen we een regenbui. Dat kon ons plezier niet bederven. Het was een
fantastische dag!"
Albert : "Als slechtziende heb ik er toch enorm van genoten. Er was veel uitleg van mijn
begeleidster en er was mooie muziek te horen, aangepast aan het continent van herkomst
van de dieren. Ook de oude reusachtige bomen trokken mijn aandacht!"
Jozef : "Het verwondert me hoe dieren, die anders in volle natuur leven, zich in
gevangenschap zo aanpassen. Er is geen teken van stress, angst of vrees. Sommige dieren
hebben dit soms uitermatig en komen heel dichtbij alsof het je vrienden zijn!"
Joseph : "Er waren veel dieren die ik nog nooit gezien had. Velen waren niet gekooid en ze
durfden dicht te komen. Er waren zelfs een paar apen die op schouders en schoot van onze
mensen sprongen.
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Suzanne : "Heb een goede dag gehad! De verscheidenheid aan diersoorten was uitermatig.
Vooral de felle en helle kleuren vielen me op. Er waren zelfs vogels in de 'Belgische vlag
kleuren' : de kop in het rood, het lijf geel en de staart zwart. Ik noem ze de
vlaggenvogels!"
 Dag 4: Een dag van diversiteit
Onze voorlaatste dag zit er bijna op. Na 4 dagen zit de sfeer er goed in en raken we
uitstekend op elkaar ingespeeld. Iedereen veilig in en uit de bus gebeurt ondertussen in een
record tempo en in de huishoudelijke taken komt een routine zonder woorden.
Vanmorgen gunden we onze bewoners (en onszelf) een iets langere nachtrust dan de
voorbije dagen. Om 9u kregen we bezoek van het thuisfront Dunecluze en ze zagen dat het
goed was. Heel jammer voor hen dat ze tijdig weg moesten, want om 11u was er een
aperetiefmoment gepland met zelfbereide loempia's. Deze maakten we klaar met hulp van
enkele bewoners van de Liberteyt en onder begeleiding van een enthousiast Filipijns
personeelslid Lea, dat ons graag liet kennismaken met haar eetcultuur.
Om half vier werden we verwacht in een Gentse moskee waar Kwasa Kwasa onze blik
verruimde op vlak van diversiteit en ons nadien verwende met een lekkere Marokaanse
muntthee.
Een fijne en leerrijke namiddag was dat!
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 Dag 5: En we willen allemaal meer…
Albert : "De reis was een buitengewone ervaring. Ik heb er ontzettend van genoten,
ondanks mijn visuele beperking. Ik ben heel dankbaar. De groep was excellent. En wat meer
is : ik zal er nog lang deugd aan hebben."
Joseph : "De vakantieweek was uitstekend in orde. We hebben veel bezocht en er waren
voor mij ook nieuwe ervaringen, bijvoorbeeld in de stad Gent was ik nog nooit geweest.
We waren alle twaalf altijd samen, we hebben veel gecommuniceerd. De voortdurende
aanwezigheid van mensen rondom mij was een enorme meerwaarde."
Suzanne : "ONOVERTREFFELIJK!"
Maria : "De week was een zeer positieve ervaring. Wat mij gepakt heeft? De groep was één
geheel en er was nooit enige vorm van spanning. Ondanks mijn auditieve beperking, was
iedereen bereid om inspanning te doen om alles nog eens te herhalen. Ik ben er dus zeker
van dat ik niet veel gemist heb. En dan waren er nog de kleine surplusjes bijv. het
toekomen op een gezellige kamer 's avonds of de babbelbox."
Jeanne : "PRIMA! (ze steekt de duimen naar omhoog) Ik heb me ongeloofelijk geamusseerd."
Jozef : "Ondanks ik niet meer de power heb van vroeger, heb ik al mijn zintuigen gebruikt. Ik
heb vooral deugd gehad aan alles dat met de natuur te maken had."

’t Is voor herhaling
vatbaar!!!
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Koksijde leeft
De sportliefhebbers onder ons zullen deze zomer echt verwend worden.
Het Europees
kampioenschap voetbal duurt nog tot zondag 10 juli. Misschien mogen we dromen van een
finale van onze Rode Duivels tegen de Mannschaft uit Duitsland ?
De tennisliefhebbers zullen vanaf zondag 27 juni tot zondag 10 juli de gele balletjes
razendsnel heen en weer zien vliegen in Wimbledon. Wie er nog niet genoeg van krijgt kan
vanaf zaterdag 2 juli tot en met zondag 27 juli de renners volgen tijdens de Ronde van
Frankrijk. Als apotheose starten op vrijdag 5 augustus de Olympische Spelen in Rio de
Janeiro waaraan meer dan 10 500 atleten deelnemen.
Op 27 juni komt de gemeenteraad van Koksijde samen en hierna volgt een greep uit de
meest belangrijke punten waarover zal beslist worden.
Zo moet beslist worden over de bijdrage 2016 aan de hulpverleningszone Westhoek (nieuwe
intergemeentelijke samenwerking brandweer) ten bedrage van 1.263.530,21 EURO.
De kennisname van de dienstjaarrekening van het OCMW, de goedkeuring van de
gemeenterekening 201 en ,wijziging 3 van het meerjarenplan 2014-2019 en goedkeuring van
de budgetwijziging nr 1 van 2016.Goed om weten is dat het gemeentebestuur tegen 2019 de
schulden wil afbouwen tot onder de 100 miljoen EURO. Het gemeentebestuur heeft de
intentie om in de toekomst zelf de Leopold II laan in Oostduinkerke te vernieuwen. Daarom
moet deze gewestweg N 330 door het Vlaamse gewest worden overgedragen aan het
gemeentebestuur.
Te Oostduinkerke koopt het gemeentebestuur een belangrijk pand in de Dorpsstraat nr 9.
Dit pand zal in de toekomst worden afgebroken en samen met de reeds aangekochte panden
deel uitmaken van een opdracht uitgeschreven voor de opmaak van een masterplan voor
Oostduinkerke-Dorp, meer bepaald voor de zone in de oksel van de Dorpstraat en de
Toekomstlaan. Doel is een strategisch project met bijhorende stedenbouwkundige plannen
uitwerken in een publiek-private samenwerking om deze zone om nieuw gelaat te geven. Er
moet in elk geval aandacht zijn voor serviceflats, een hotelfunctie, buitenschoolse
kinderopvang, appartementen, enz.
Belangrijk is de goedkeuring van erfpachtovereenkomst voor de oprichting van het nieuw
politiehuis op een perceel grond in de Ter Duinenlaan. De oprichting van dit nieuwe
politiehuis is gepland op een terrein rechtover Cinema Koksijde.
Tot slot geef ik de leuke tip mee om op een mooie zomerdag met de elektrisch
aangedreven duofiets van Dunecluze (gratis beschikbaar aan het onthaal na ondertekening
van een formulier) te rijden op de zeedijk tussen de Ster der Zee en het
stranddienstencentrum van St Idesbald. Daar kun je de openluchttentoonstelling van Cabin
Art bezoeken. Onze bewoners hebben onder begeleiding van Hilde en Noëlla meegewerkt
aan het kunstwerk van Dunecluze.
Voor verslag, Paul Casselman
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Bewoners
Nieuwe bewoners
In de maanden april, mei, juni mochten we de volgende bewoners verwelkomen:

(K.131) Renée Buggenhout

(K.107) Jeannette Vanbillemont

(K.224) Robertine Gesquiere

(K.127) Maria Winters

(K.205) Marcel Neyts

De bewoners van de kortverblijf kamers vermelden we hier niet, gezien het verloop van
die bewoners heel groot is.
Desalniettemin heten wij ze ook van harte welkom in ons huis!

Overleden bewoners
In de maanden april, mei, juni moesten we afscheid nemen van volgende bewoners:
André Cattrysse (°20/02/1933-

Cäcilia Swiecinsky
(°02/11/1924 - 19/06/2016)

06/04/2016)
Anna Jacobs
(°28/12/1927 – 04/05/2016)

Simonne Van den heuvel
(°22/05/1925 –07/06/2016)

Johan Ottevaere
(°10/08/1942 - 10/06/2016)
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Verjaardagen
Verjaardagen van bewoners
Juli

Augustus

September

01/07

Fredy Charlot

05/08

Bertha Vaernewyck

03/09

Agnes Baelde

05/07

Noël Roete

07/08

Georgette Gaytant

06/09

Magdalena Vanneuville

07/07

Cecile Blanckaert

17/08

Francine Van
Diependael

08/09

Marguerite Hennebert

09/07

Godelieve Gheeraert

20/08

Roger Vandepitte

12/09

Marc Chantrenne

13/07
19/07

Albert Bolle
Christianne Dehaes

22/08
27/08

Simone Durnez
Suzanne Springael

20/09
20/09

Anna Seynaeve
Roland Verstraete

20/07

Thérèse Job

22/07

Henriette Meert

23/07

Odette Debrabandere

26/07

Ivonne Penninck

26/07

Germaine Vandewalle

29/07

Lionel Castelein

Verjaardagen van personeel
Juli
01/07
06/07

Augustus

Sandra Zöldi
Juuli
Nicole Simoens

08/08
09/08

Leen Meertens

Muriel Blondiau

17/08

14/07

Dennis Storme

15/07

Joke Vermandere

16/07

Els Janssoone

16/07

Laurie Breux

24/07

Shana Rooms

26/07

Eva Mostrey

27/07

Marianne Deckers

27/07

Mady Leeman

30/07

Nathaly Ryssen

31/07

Sarah Corteel

14/07

September
11/09
16/09

Ilse Adam

Mieke Compernol

22/09

Francine
Vandenberghe

21/08

Regine Florizoone

30/09

Nathalie Ghyselen

30/08

Tania Bockstael

Joyce Vanbleu

Lisa Doise

Gebruikersraad september 2014
De tweede gebruikersraad van het jaar 2016 werd door 10 bewoners en 5 familieleden
bijgewoond.
Aanwezigen :
Dienst groen, Willy Thabert, echtgenoot van Jeannette Vanbillemont
Dienst rood, Mevrouw Dubois Priscille, echtgenote van Marc Chantrenne, Rosette Legein en
haar echtgenoot Norbert Vercoutte, Declercq Joseph, Castelein Lionel
Dienst oker, Germaine Vandewalle, Geers Luciana en haar dochter Tjolle Maud, Godelieve
Gheeraert en haar dochter Mia Delie, De Witte Lucien, Deplanter Denise, Vanbillemont Nelly,
Verstraete Roland
Het eerste puntje was evaluatie van de activiteiten die de afgelopen maanden in Dunecluze
werden aangeboden.
-

29.02:
8.03:
23.03:
24.03:
14.04:
21.04:
25.04:
26.04:
27.04:
28.04:
3.05:
10.05:
11.05:
12.05:
13.05:
13.05:
17.05:

hotelschool op bezoek bij ons om op te dienen
bezoek leerlingen MPI Koksijde voor activiteit
paaseierenraap
uitstap naar De Ark
showcooking door hotelschool voor dienst groen
showcooking door hotelschool voor dienst rood
uitstap naar hotelschool (rondleiding + pannenkoeken eten)
uitstap naar casino
daguitstap rood
showcooking door hotelschool voor dienst oker
uitstap naar casino
daguitstap oker
daguitstap rood
daguitstap groen
uitstap De Ark (repetitie schoolfeest)
pastorale dag college Veurne
daguitstap groen

De verschillende activiteiten werden door de bewoners die eraan deelnamen erg gesmaakt.
De daguitstappen met de bewoners gingen dit jaar naar Westfront in Nieuwpoort, Nausicaa
in Boulogne en de kaasmakerij in Passendale

Daarnaast, Adviescommissie voeding. De bewoners hadden geen opmerkingen over de
kwaliteit van de maaltijden .
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Enkele mededelingen en vragen van de bewoners en familie:
Sedert enige tijd is de firma Malysse gevraagd het wasgoed van de bewoners in Dunecluze
te komen ophalen. Als de bewoner of de familie onvolmaaktheden vaststellen dan vragen
we dit te melden op de afdeling of aan het onthaal.
De voorlopige plannen van de bouw van de assistentiewoningen “ Doornhuys” werden aan
de gebruikersraad voorgesteld.
Momenteel is sprake van de bouw van 24 assistentiewoningen. De plannen werden
aangepast. Doornhuys zal toegankelijk zijn via de ingang van de zaal “De Brug” dat
ernaast gelegen is.
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. De dagprijs zal volgens onze
directeur waarschijnlijk meer dan 30 EURO zijn.
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.
Op de balie van dienst groen ligt een formulier waarop de persoon die een bewoner
meeneemt buiten de instelling kan vermelden wie hij meeneemt en wanneer hij terug zal zijn.
Dit is van belang voor de medewerkers en andere bezoekers die dit formulier kunnen
Consulteren wanneer een bewoner niet aanwezig is. Op andere diensten ligt dit formulier
niet en stelt het er geen probleem voor de medewerkers
Mevrouw Deplanter Denise stelde zich de vraag of de bewoners 5 jaar Dunecluze zullen
vieren ? De viering van vijf jaar Dunecluze is voorzien op donderdag 30 juni 2016. Na een
wandeling met de bewoners worden we bij de burgemeester op het gemeentehuis te Koksijde
ontvangen met een hapje en drankje.
De directeur gaat akkoord om geen kosten aan te rekenen voor huurlinnen (handdoeken en
washandjes) tijdens de afwezigheid van een bewoner. Vanaf de derde dag afwezigheid
wordt een korting van 5 EURO gegeven voor de maaltijd.

Voor verslag, Paul Casselman
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Wistjedatjes
Levensloop
Na onze wekelijkse looptraining op maandagen was het eindelijk zover.
Levensloop stond voor de deur! Iedereen had een doel voor ogen en
wou dit natuurlijk bereiken. Zo waren er die de uitdaging hadden om 1
vol uur te lopen, om 10 km te lopen, om 2uren te lopen of om gewoon
te komen wandelen ten voordele van de Stichting tegen kanker. We
verkochten ook cava voor de dorstigen om wat centen binnen te krijgen
voor het goede doel. Onze doelen werden bereikt, we hebben onze steun
kunnen bieden dus we kunnen opnieuw terugkijken op een geslaagde levensloop editie.
Ook een dikke dankjewel aan Jean-Luc, die de 2 dagen vol enthousiasme ons stond aan te
juichen en op te peppen om toch
maar die laatste km’s te kunnen
lopen! Hopelijk is het lopend
personeel nog altijd gemotiveerd
om de loopschoenen te blijven uit
halen! Bedankt aan Sam, onze
loopcoach, om ons bij te staan en
telkens op maandag hier klaar te
staan om samen een toertje in
Koksijde te lopen.

Cabin Art
Hilde en haar artistieke helpers hebben
opnieuw de handen uit de mouwen gestoken
om een strandcabine hier in Koksijde te laten
schitteren. Samen met de bewoners hebben ze
een heus kunstwerk in elkaar gestoken en
naast tal van andere kunstwerken kun je ook
het onze bewonderen op de dijk hier in
Koksijde.
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Voetbalsupporters
Ook Dunecluze doet mee aan de
“voetbalgekte”. We supporteren
allemaal samen mee om ons land te
steunen!
Roger is ook alvast trots om voor
onze belgen te supporteren!
Met de nodige attributen zit de
sfeer er alvast in!

Voor de voetbalmatch hebben we hier in de cafetaria ook een heus feestje gebouwd. Samen
met enkele bewoners, familie, vrienden zaten we samen om de spannende match bij te wonen
en te bekijken op groot scherm in de cafetaria. Achteraf dronken we samen een pintje en
aten we een hotdog! Hop hop hop, België aan de top!
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5 jaar Dunecluze

In Dunecluze wordt er vaak gefeest, maar nu hadden we toch wel een heel bijzondere reden,
namelijk het 5 jarige bestaan van Dunecluze!!! Onze directeur, Jan Nagels, had ons al
gedurende enkele weken heel nieuwsgierig gemaakt wat er ons te wachten stond, want hij
had voor ons een hele dag in elkaar gestoken! 9 Juni stond dan ook al lang in onze agenda
genoteerd. Na heel wat gissen en missen, kwam de aap uit de mouw! Eerst werden we in
verschillende groepjes verdeeld en mochten we per groepje een (semi- professioneel) filmpje
opnemen! Wat werd er gelachen en onnozel gedaan! Daarna zette een professioneel team
alles onder elkaar, waardoor er verschillende zéer leuke filmpjes werden gecreëerd. Na de
opnames kregen we onze volgende verrassing! We organiseerden een flashmob, onder de
leiding van danseres Charlotte Liefooghe. Eerst oefenden we allemaal alle stapjes en pasjes
in, daarna trokken we met zen allen naar de pit bij het casino in Koksijde om onze flashmob
uit te voeren! De teamspirit die er toen in de lucht hing was schitterend! Iedereen was
enthousiast en danste vol ritme en plezier mee! Na al dat filmen en dansen kregen we al
een klein hongertje, en ook daarvoor had onze directeur gezorgd! We mochten gaan eten in
de hotelschool Ter Duinen in Koksijde, het was opnieuw om je vingers van af te lekken! Ook
werden de filmpjes daar onthuld! We gierden van het lachen! Kortom, het was een
onvergetelijke, mooie, plezante dag om te koesteren!!! Nogmaals een hele dikke dankjewel
aan onze directeur om ons deze onvergetelijke dag te geven!
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Natuurlijk vieren we het 5- jarig bestaan van Dunecluze ook met onze bewoners! De
avonturen van die dag volgen in de volgende editie van ‘Ut de cluze’…
Enkele sfeerfoto’s van ons personeel…

Rollen omdraaien!
Personeel wordt bewoner

Ja, oe gaon we dat hier
anpakken?...

Yes, iedereen is mee! Wat
een teamspirit!
Wen agliek wel sjans met ’t
weer éh!

Mmmm, lekker eten van
de hotelschool

En onze bewoners
vergeten we ook niet!
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Wat een leuke dag!...
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Joyce vertelt…
Joyce werkt op dienst rood en zorgt telkens dat alles draait op
dienst, ze zorgt voor het ontbijt, voor de koffie, dat alles
aangevuld is en zoveel meer! Maar wat ze ook goed kan is
schrijven! Daarom maken we voor haar ook een plaatsje vrij in
onze Ut de Cluze, waar ze iets kort verteld…

In deze editie gaat het over de grote verschillen van vroeger en
nu!

Vroeger…

Nu…

… zag een stethoscoop er zo uit

… stuurde men brieven via de postduif later
met de postbode..

… doet men dit via de computer via e-mail
en soms ook nog de postbode

… bellen was met een vaste telefoon

… met een gsm (draagbare telefoon)
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… typmachine

… toetsenbord aan de computer.

… kleren wassen met de hand

… wasmachine

… schreef men met een veer

… met stylo

… luisterde men vaak naar muziek via de
radio of een platenspeler.

… doet men dit via een Mp3 een klein
toestel die je aan de computer koppelt en
zo muziek op zet die je download.
Downloaden is iets afhalen van het internet.
Of beluisterd men muziek via de computer of
nog steeds de radio.

Dankjewel Joyce voor deze leuke vergelijking! We kijken er al naar uit wat je ons volgende
keer te vertellen hebt!
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Activiteiten
Reeds geplande activiteiten de komende 3 maanden…
juli

Augustus

september

12/07: crèmekarre

2/08: activiteit met
speelveugel

6/09: frietkot

14/07: avondwandeling met
dienst rood

9/08: activiteit met de
speelveugel

13/09: daguitstap dienst
oker

15/07: daguitstap naar
Nieuwpoort met dienst groen

22/08: voorleestocht

14/09: modeshow Decostyle

16/07 & 17/07: kunstmarkt
in Nieuwpoort

23/08: afsluitactiviteit met
de speelveugel

19/09 t.e.m. 23/08:
WEEK VAN DEMENTIE

19/07: startactiviteit met de
Speelveugel

22/09: daguitstap dienst
rood naar visserijmuseum

26/07: activiteit met de
speelveugel

30/09: daguitstap dienst
rood naar Ieper

27/07: daguitstap naar
Bellewaerde met dienst
groen

Opnieuw tal van leuke (zomer)activiteiten dus!
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Kruiswoordraadsel
Voor de puzzelaars onder jullie, een nieuwe woordzoeker
met als thema “zomer”!
Veel plezier!
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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?”

COLOFON
HOOFDREDACTEUR

Naam bewoner: --------------------------- .
Kamernummer: ---------------------------- .
Antwoord op de vraag: De persoon die
we zoeken is… --------------------------- .
Bezorg deze strook
aan het onthaal
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J. Nagels
REDACTIE

medewerkers

J. Danneels, R.
Vlaemynck, A. Uleyn, P.
Casselman, G. Luca
Bewoners

L. Dewitte

‘Ut de Cluze’ is mede mogelijk gemaakt door:

pmr-groep.be

Uw logo hier?
Neem gerust contact met ons op
| Ter Duinenlaan 35 | 8670 Koksijde || Editie 21 Ut de Cluze | juli 2016
Verantwoordelijke uitgever: Jan Nagels
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