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Voorwoord
Beste lezers,
Na enkele maanden zwangerschapsverlof heb ik de fakkel terug doorgekregen van Rosalie om
voor jullie Ut De Cluze in elkaar te steken. Ik heb genoten van de tijd met mijn zoontje Lou, maar
ben blij en enthousiast om er opnieuw in te vliegen.
Dankjewel aan Rosalie, Lisa en Mieke om er telkens opnieuw een super mooie, leuke editie van te
maken!
Wat gaat de tijd snel! Het lijkt nog maar pas een week geleden dat we spraken over Kerstmis en
Pasen staat al weer voor de deur! Het weer doet ons er ook niet echt aan denken, maar we zitten
ondertussen ook al in de lente. Hopelijk zijn onze weergoden ons wat goed gezind en staat er ons
wel een mooie warme zomer te wachten, zodat we onze vitamine D opnieuw kunnen opladen.
Het zomeruur is ook ingegaan, we kunnen al genieten van wat meer licht ‘s avonds en de dagen
beginnen al wat te lengen.
In deze Ut De Clluze staan ook tal van leuke activiteiten, de ergotherapeuten probeerden zo de
zon wat in huis te halen, we vierden tal van verjaardagen, lichtmis werd gevierd met
pannenkoeken, er werd een breughelavond en brunch georganiseerd en nog zo veel meer!
Opnieuw heel veel leesplezier gewenst!
En voor iedereen een Vrolijk Pasen.
Jana Danneels
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Doornhuys
Op dinsdag 27 februari werden er vanuit
Dunecluze op de site van Doornhuys voor het
eerst graafmachines, landmeters etc. gespot!
Wat een leuk begin van de dag.
De werken voor onze 24 assistentiewoningen
zijn sinds die dag officieel van start gegaan.
We houden het verloop van de werken
nauwgezet bij.
Nu alle aanbestedingen vastliggen, kunnen we
een stap verder en zal er stillaan rond de tafel
gezeten worden om de opnamevoorwaarden,
dagprijs… vast te leggen!

27 februari 2018
Er is beweging gespot op de site van
Doornhuys, dat hebben ook een aantal
bewoners van Dunecluze meteen
gezien! Deze foto werd genomen vanuit
het tweede verdiep. Aan het uiteinde van
de gang die uitkijkt op de Ter Duinenlaan
is er zowel op groen, rood als oker een
mooi zicht op de werken. We hebben dan
ook een aantal bewoners die de werken op
de voet volgen!

Van zodra deze zaken een vaststaand gegeven
zijn, zal er een infoavond gehouden worden.
Hierna zie je de evolutie van het gekende
grasplein naast het sociaal huis tot een echte
werf waar je in enkele weken tijd al een mooie
vooruitgang kan zien!

1 maart 2018
En of het vooruit gaat! Van gras is er zo
goed als geen sprake meer.
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14 maart 2018

30 maart 2018

Ook vandaag werd er waren de werkmannen
weer druk bezig. Vanuit de cafetaria zien we
de gele container van Furnibo blinken! Hier
gaan de werfvergaderingen door die uiteraard
belangrijk zijn om alles goed te laten verlopen.

Hier is hij dan, de fameuse kraan. We zijn er
zelf een beetje van onder de indruk! Als alles
goed gaat zou de ruwbouw deze zomer af
moeten zijn. Ik ben alvast heel benieuwd naar
de verdere evolutie van alles!

20 maart 2018
Ik had er misschien beter een spelletje ‘zoek
de verschillen’ van gemaakt. Als je nu t
erugkijkt naar de foto van 27 februari is er in
een maand tijd al enorm veel verschil als je
kijkt naar de foto’s. Zo leuk om alles te zien
evolueren! Vandaag een wel heel opvallend
element die er is bijgekomen, een reusachtige
kraan die je van veraf al kan zien blinken. Op
de foto’s van eind maar kan je hem helemaal
aanschouwen.

Zo, mijn fotoverslag is ten einde. Via deze
weg kan ieder van jullie de evolutie op de voet
volgen. Voor de nieuwsgierige medemens
die nóg meer beeldmateriaal wil zien: dit kan
zeker! Surf naar de website www.dunecluze.
be en kies voor ‘assistentiewoningen’ daar zul
je kunnen doorklikken naar het fotoalbum van
Doornhuys.
Veel kijkplezier en tot de volgende!

5

Thuisverpleging
Onze thuisverpleging telt momenteel 8
verpleegkundigen. In deze Ut De Cluze stellen
we graag twee van hun voor:

Dominique
Dominique is 52 jaar, afkomstig uit Elverdinge
(Ieper). Ze was de tweede oudste van de drie
kinderen thuis. Ze is gelukkig getrouwd, heeft
drie kinderen. Luca is 22 jaar, Lisa is 20 jaar en
Colin is 14 jaar. Na afgestudeerd te zijn, is ze
gestart in de thuisverpleging in het Poperingse.
Dit heeft ze twee jaar gedaan en dan is ze
verhuisd naar St. Idesbald waar ze 17 jaar
gewerkt heeft in het St. Bernardus rusthuis in
De Panne. De laatste jaren deed ze daar
nachtdienst en kon ze haar job als zelfstandige
in de thuisverpleging combineren. Ze werkte
als zelfstandige thuisverpleging van 1995 tot
2015 en nu is ze reeds twee jaar tewerkgesteld
in de Dunezcluze.

Anaïs
Anaïs is 22 jaar, afkomstig uit Gent. Ze is de
oudste van twee kinderen. Na verschillende
verhuizen, van Gent naar Blankenberge, dan
van Blankenberge naar Nieuwpoort en
uiteindelijk woont ze nu in Veurne. Na haar
stage in de thuisverpleging van Dunecluze is
ze hier meteen na dat ze afgestudeerd was
beginnen werken. Ze werkt hier nu al reeds
een jaar met nog steeds evenveel
enthousiasme zoals in het begin.
Op naar de volgende jaren!
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Dementie
Verhaal van een mantelzorgster
Haar 80e verjaardag had ze gevierd in mineur, vertelde ze. Of op z’n minst met dubbele gevoelens.
Haar man was 2 dagen voordien onverwachts opgenomen in het ziekenhuis. Zijn wens was dat het
feest voor haar, zorgvuldig voorbereid door hun kinderen, toch zou doorgaan. Zij verdiende het en
hij gunde het haar zozeer…
Gehuild heeft ze die dag, zo zei ze. De tranen lieten zich niet bedwingen, maar konden haar
desondanks niet weerhouden haar speech voor de gasten te brengen. Hiermee wou ze iedereen
laten weten dat ze in een leven vol ervaringen, positieve en minder positieve, het hele grote geluk
heeft gehad haar man te mogen ontmoeten. Een schat! Het hoogste lot uit de loterij. Die woorden
herhaalde ze nu nog eens en ze benadrukte hoe waar ze zijn.
Dat die gedachte, nu haar man getroffen wordt door het ziektebeeld dementie, zo sterk overeind
blijft, ontroert me. Voor mij is het liefde in
zijn puurste vorm en van een ontzettende schoonheid.
Dit verhaal vertel ik aan mijn man en kinderen,
aan mijn vrienden. Zonder naam en toenaam.
Omdat ik vind dat deze dingen moeten
verteld worden,
meer dan alle slechtnieuwsverhalen,
onheilsberichten, rampspoedverslagen,
klaagzangen en roddels
die ons gemoed verzwaren.
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Vrijwilligers
Vrijwilliger Yvo Peeters schreef voor ons
twee heel mooie gedichten...

Vreemd
De wereld rondom mij
is vol met vreemde mensen
die ik nog niet heb ontmoet
Eigenlijk vind ik dit
ook maar zo goed
want reeds lange jaren
leef ik met bezwaard gemoed
door hij die mij voordien
wel heeft, gegroet
en desondanks niet
minder vreemd aandoet
8

Droomreis
Ik droom van jou
zoals van verre reizen
Ik bleef je altijd trouw
maar nu wil je me afwijzen
Je verword zo algauw
tot de verre einder
van mijn vlakke leven.
Steeds in zicht
en toch buiten mijn bereik.
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Kei
KledijUitgifteAutomaat
Het KEI zal in de 2de helft van maart
beschikken over een KledijUitgifteAutomaat.
Deze wordt ondergebracht in de kelder kant
Nieuwpoort. Vanuit de kleedkamers is deze
gemakkelijk te bereiken via de trap of de
personeelslift die opent net voor de KUA.
De KUA wordt geplaatst en in gebruik
genomen volgens volgende vooropgestelde
planning:
* plaatsing in de week van 5 maart
* maandag 19 maart oplevering, testen en
eerste belading van de KUA
* dinsdag 20 maart opleiding bedieners KUA
en technische dienst (eventueel al testgroep
personen)
* woensdag 21 maart ingebruikname
De KUA bestaat uit 3 grote delen, er is een
groot magazijn met +/- 1350
kledijstukken. Aan de voorkant is er rechts
een zone om gedragen kledij in te brengen en
links kan men de propere kledij opvragen via
de persoonlijke badge.
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Complimentendag
De ‘Nationale Complimenten dag’ draait om
het geven van oprechte aandacht en het
tonen van persoonlijke waardering. Twee
zaken die niet te koop zijn, maar ons wel het
diepst raken.
Ook in Kei moeten we elkaar meer
complimenten geven!
Daarom zullen er vanaf 1 maart verschillende
kaartjes voor iedereen beschikbaar zijn in een
kaartenstaander bij het bureel van Caroline
Verplancke.
Als je geen kaartje gebruikt, praat of schrijf in
de ik-vorm!
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Activiteiten
Bezoek gemeenteschool Koksijde
Op een woensdagochtend in februari kwamen er 140 kleuters langs van de gemeenteschool van
Koksijde. Ieder klasje gaf een optreden in de cafetaria. Voor de bewoners was het al een spektakel
op zich om zoveel kindjes bij elkaar te zien. We genoten met volle teugen van het enthousiasme en
zien hen graag terug!

Lichtmis
Op vrijdag 2 februari was het hier alle hands
aan dek in Dunecluze. De pannenkoeken
vlogen in het rond. (Bij wijze van spreken
natuurlijk).
Op de drie diensten werden er die dag
pannenkoeken gebakken.
Voor wie niet weet waarom er die dag
pannenkoeken worden gegeten volgt hier een
korte uitleg:
Traditioneel worden ter gelegenheid van deze
dag pannenkoeken gebakken. Dat wordt op
twee manieren verklaard.
2 februari was vroeger één van de twee dagen waarop de plattelandsbevolking van werk of hoeve
kon veranderen – de andere dag was 11 november (Sint-Maarten).
Dat werd ’s avonds gevierd met een soort haardkoeken, die later evolueerden naar pannenkoeken.
De vorm en kleur van de pannenkoeken worden ook gezien als een verwijzing naar de zon en het
licht.
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De traditie zegt dat wie met Lichtmis pannenkoeken eet een voorspoedig jaar zal hebben.
Ik ben er bijna zeker van dat de bewoners zich niet heel veel van de uitleg aantrekken en gewoon
maar smullen van de pannenkoeken.
Groot gelijk! En het heeft hen gesmaakt!

Brunch dienst rood
We waren al een tijdje op het idee aan het
broeden: we wilden graag een echte brunch
organiseren op dienst rood.
Met alleen maar zelfgemaakte gerechten.
Met een accordeonist die voor de sfeer zorgt.
En met voor een keer geen sober wit servies,
maar mooie borden en tassen, zoals onze
bewoners die vroeger in de kast hadden staan.
(Daarvoor hebben we een rondvraag gedaan
bij personeel en bezoekers om eens op zolder
te kijken, en het is ons gelukt!)
Maar vooral met veel tijd voor onze bewoners.
Tijd om te praten, om te eten, om te zingen…
Om te genieten.
Het werd een geslaagde ochtend en middag
waar nog lang over nagepraat werd.
We kregen hulp uit verschillende hoeken: enkele personeelsleden, familie en vrijwilligers
staken belangeloos hun handen uit de
mouwen, wat zeer geapprecieerd werd.
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Bedankt aan iedereen die dit mogelijk maakte.
Ik durf er een gok op wagen dat dit volgend
jaar opnieuw op de agenda komt!

MPI op bezoek
Februari kleurde vooral rood… rood de kleur
van de liefde, de kleur van Valentijn.
Op donderdag 8 februari kwamen de kinderen
van het MPI Koksijde langs om samen met een
aantal bewoners een valentijnskaart te
knutselen.
Er werd tijdens de activiteit wat gepraat over
de liefde en dit bracht bij sommige bewoners
mooie herinneringen naar boven…
Het knutselen was leuk en het resultaat
mocht gezien worden.

Croque avond
Op een koude avond in februari besloten Aliesje en Ingrid een croque-avond te
organiseren op dienst Oker. In de namiddag
werd er al hard gewerkt om alle croques te
maken. Vanaf 16u30 werden de bewoners
onthaald in de leefzaal met een glaasje cava en
een hapje, dit in combinatie met Karine en haar
accordeon. Er heerste meteen een gezellige
sfeer! De bewoners konden kiezen tussen een
‘gewone’ croque met ham en kaas of eentje
met ananas. De avond sloten we af met een
lekkere chocomousse dat Ingrid samen met de
bewoners had gemaakt. De blije gezichten
spreken boekdelen!
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Valentijn in de Hotelschool
Ook dit jaar mochten we met onze koppeltjes
van Dunecluze de buikjes gaan vullen in
Hotelschool Ter Duinen in Koksijde.
Het wordt een ware traditie!
En of het gesmaakt heeft! We werden bij
aankomst verwend met een glaasje bubbels
vergezeld van een plankje met drie
overheerlijke hapjes. Een lekker stukje kip als
voorgerecht, gevolgd door een lekker stukje
vis als hoofdgerecht. De bewoners genoten
van al het lekkers en vooral ook van elkaars
gezelschap.
Een speciale dank aan de Hotelschool voor de
leuke en overheerlijke middag!

Verjaardagsfeestje dienst rood
Op maandag 26 februari was het feest op
dienst rood. Verjaardagsfeest voor de jarigen
van de afgelopen maand. Er werd een leuk
muziekje gedraaid en de geur van de
versgebakken pannenkoeken veroverde de
hele dienst. Een gezellige namiddag samen
met de familie van de jarigen.
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Carnaval
Op donderdag 28 februari was het ‘hoe zotter,
hoe beter’ ten huize Dunecluze: CARNAVAL.
De ergo’s zorgden voor een lekkere wafel voor
de bewoners, Marino Punk zorgde voor de
ambiance. En ambiance was er! Er werd
gelachen en gesmuld… en gedanst op de
mooie accordeonmuziek.
Veel van de personeelsleden waren verkleed,
wat leuke reacties teweeg bracht bij de
bewoners.
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Hotelschool
Op dinsdag 27 februari kwamen 24 leerlingen
van het 4e jaar van de Hotelschool Ter Duinen
naar Dunecluze. Op de drie diensten werden
de tafels feestelijk aangekleed en de borden
werden door de leerlingen opgediend die
middag. Er kwam ook een glaasje wijn aan te
pas en dit viel bij iedereen goed in de smaak.
In de namiddag vond er per dienst een andere
activiteit plaats waaraan de leerlingen
deelnamen. Een gezellige drukke dag…

Verjaardagsfeest oker
We vierden de jarigen van februari en maart
met lekkere bavarois, koffie en een zakkertje.
Christophe speelde op zijn orgel. Voor elke
jarige werd een happy birthday gespeeld. Er
werd luid meegezongen. We vierden,
Octavienne Pirson, zij had “een nieuwe vordeure”, 90 jaar! Smets Marie José, elle à juste
passée les 22 ans. Denise Deplanter werd 83
jaar. Jeanne Melis 83 en Brigitte Morteel 69
waren helaas ziek en zij worden in april
gevierd. We danken de familie die voltallig
aanwezig was en het feest een mooi kleurtje
gaf.
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Bezoek kleutertjes van De Ark
Op een donderdagnamiddag in maart kwamen
de kleuters van De Ark liedjes zingen voor
onze bewoners in de cafetaria.
Sommige nummers klonken bij de bewoners
bekend in de oren, zoals: “K zag twee
beren…”. Ze zongen dan ook in volle borst
mee! Na het optreden complimenteerden de
juffen niet alleen de kleuters maar ook het
publiek. Er was veel interactie en dat zorgde
voor de nodige ambiance!

Bezoek Lily
In februari kwam het katje van Aliesje terug
op bezoek op de verschillende diensten. De
laatste keer dat ze langskwam was het nog
een kitten van enkele maanden, nu helemaal
uitgegroeid tot een volwaardige poes van 1
jaar. Ze kon opnieuw alle harten veroveren!
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Dansnamiddag
Dansnamiddag casino 16.03
Op vrijdagnamiddag 16 maart trokken we er
op uit naar het Casino voor de dansnamiddag
voor senioren. Muzikant-zanger
Glenn Degeselle zorgde voor live muziek en
zong gekende deuntjes.
De dansnamiddag werd geopend door een optreden van de seniorendansvereniging “Eb en
vloed”. Enkele van onze bewoners konden het
stil zitten niet langer aan en begaven zich op
de dansvloer.
Een leuke muzikale namiddag…

Voorlezen door leerlingen van Annuntiata
Het is ondertussen traditie geworden: de
leerlingen van 5de Verzorging van
Annuntiata-instituut te Veurne, komen hier
jaarlijks een goed voorbereid
voorleesmoment verzorgen voor onze
bewoners. Dinsdag 20 maart was het zover.
De bewoners werden in vier groepjes
verdeeld. Hoe de leerlingen het aanpakten,
was vier maal anders. Zo had één groepje het
over de liefde, met aangepaste kortverhalen
en gedichten. Een ander groepje gebruikte
voornamelijk liedjes en liedjesteksten. Na
afloop was er door het ergoteam een aperitief
voorzien waar nog nagepraat werd. De
voormiddag vloog voorbij!

Crea met het MPI
Op donderdag 22 maart kwamen de kinderen
van het MPI Koksijde langs voor een
creatieve activiteit. De opdracht was:
schilderen, maar dit zonder verfborstels en
niet met de handen. Hilde dacht heel creatief
na en zorgde voor stukjes mousse, stukjes
touw, spateltjes, vijzen, stukjes plastic, … om
mee te schilderen. De grote A3 bladen
werden nadien omgetoverd in leuke papieren
doosjes in elkaar gestopt door onze stagiaire
Jessica. Een mooi resultaat van een leuke
creatieve namiddag.
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Koers
Op de eerste dag van lente, woensdag 21
maart, gingen we met enkele bewoners gaan
kijken naar de koers ‘Brugge-De Panne’.
Op 5 minuutjes stappen van Dunecluze, op
het einde van de Ter Duinenlaan, stond een
tent geïnstalleerd waar alle liefhebbers zich
verzamelden om gezamenlijk de wielrenners
aan te moedigen.
In het zonnetje genoten we van de gezellige
sfeer.

Koffiemoment
Jessica, stagiaire ergo, plande vrijdag 16
maart om koffie te zetten zoals vroeger. Ze
haalde het zondags servies uit de kast. Met
een oude koffiemolen maalden de bewoners
de koffiebonen. Dit liep niet zo gesmeerd.
Nelly kende de truc, “Je moet de molen tussen
je benen houden en dan draaien!”. Octavienne
wist te vertellen dat ze een koffiemolen
bevestigd had aan de muur. Toch konden we
wat electrische hulp gebruiken. Jessica
toverde een electrische koffiemolen
tevoorschijn en ja hoor in geen tijd waren
de bonen gemalen. De bewoners hadden dit
zeker ook in hun bezit gehad. De gemalen
koffie ging in een filter en Nelly goot daar
kokend water op. Bij de eerste koffie vertelde
Cecile dat je er Parijs kunt doorzien, maar de
volgende koffie was prima. We misten chicorei
om het helemaal gelijk vroeger te maken. Bij
ons koffietje keken we naar voorwerpen uit de
oude doos. Het was een heel leuke namiddag
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Breughelavond op dienst rood
Het was een breughelavond vol ambiance op
dienst Rood, met dank aan Karine, die ons
alweer kwam verwennen met haar
accordeonmuziek.
Verschillende mensen die toevallig
langskwamen, bleven even hangen omdat de
gezellige sfeer uitnodigend aanvoelde.
En die gezelligheid was al te merken in de namiddag, bij de voorbereiding van het
breughelmaal door enkele vrijwilligers en
bewoners.

Zoals het hoort, zijn we gestart met een
aperitief om daarna verder te gaan met een
goed biertje en lekkers van het uitgebreide
buffet.
Het werd gesmaakt!
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Activiteitenkalender
Volgende activiteiten staan op de planning voor de maanden april en mei. Naast deze activiteiten
zijn er natuurlijk ook kleinere activiteiten die doorgaan op de verschillende diensten. Hier vermelden we enkel de grotere activiteiten.
We wensen jullie alvast heel veel plezier!

Onze activiteiten in april en mei
april
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mei

woe 4 apr

Paaseierenraap

di 8 mei

Italiaans feest op dienst
rood

vrij 6 apr

Toneel
avondvoorstelling

ma 14 mei

Daguitstap dienst rood

ma 9 apr

Klankschaaltherapie

di 15 mei

Klankschaaltherapie

wo 18 apr

Daguitstap dienst rood

vr 18 mei

Schoolfeest in De Ark

do 19 apr

Daguitstap dienst oker

di 22 mei

Showcooking

di 24 apr

Daguitstap dienst rood

ma 28 mei

Bezoek van de demiclowns

do 26 apr

Uitstap naar de hotelschool

wo 30 mei

Daguitstap dienst groen

vr 27 apr

Daguitstap dienst groen

do 31 mei

Daguitstap dienst groen

Personeel
Wist je datje: Het is ons aan de oren gekomen dat
Pieter, onze nieuwe collega logistiek die Joyce
vervangt en Lisa (van het onthaal & sociale dienst)
een koppel vormen!
Daarom besloten we een dubbelinterview
af te nemen om he(m)(n) wat beter te leren kennen…
•

Waar en wanneer zijn jullie geboren?
Pieter: ik ben geboren op 4 juli 1991 in Veurne. Lisa: eveneens in Veurne maar een jaartje
daarna, op 16 september 1992.

•

Pieter, wat heb je gestudeerd en heb je nog op andere plaatsen gewerkt?
Ik heb in het middelbaar 4 jaar sociaal-technisch gestudeerd en daarna nog 2 jaar gezondheid- en welzijnswetenschappen. Daarna volgde ik verpleegkunde, maar door omstandigheden kon ik mijn opleiding niet afwerken. Na mijn studies begon ik te werken in de keuken
bij slagerij Dierendonck en daarna meerdere jaren bij Filip & Nele, een traiteurszaak in
Oostduinkerke.

•

Hoe komt je terecht in Dunecluze?
Ik werkte graag op mijn vorige job, maar miste toch wel het sociaal contact en ‘het zorgen
voor’/‘iets beteken voor’ anderen. Toen ik te horen kreeg dat er hier een vacature was vrijgekomen voor logistiek medewerker leek mij dit de ideale combinatie van keuken en interactie met anderen. In het verleden deed ik stage bij verschillende doelgroepen en daaruit
bleek dat het contact met ouderen mij erg ligt. Ik was dan ook erg blij toen ik te horen kreeg
dat ik in Dunecluze mocht beginnen. Daarnaast zijn de uren en minder weekendwerk (in
vergelijking tot mijn vorige job) mooi meegenomen.

•

Lisa, wat zijn Pieters karaktereigenschappen?
Hij is sociaal, een zorgend type en af en toe ook wel eens grappig! 

•

Pieter, wat zijn je hobby’s?
Ik voetbal recreatief in Koksijde bij ‘FC Marvan’, daarnaast ga ik ook graag eens gezellig op
café met Lisa of vrienden, ik ga mountainbiken, fitness, enz.

•

Sinds wanneer zijn jullie samen en hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
Lisa: We kennen elkaar nu ongeveer een dik jaar, we zijn samen van 19 februari 2017. We
leerden elkaar kennen via sociale media. Pieter: Na enkele afspraakjes werd het al snel duidelijk dat we op dezelfde golflengte zaten en er was meteen een klik!

•

Wonen jullie al samen?
We wonen sinds begin oktober 2017 samen in Oostduinkerke. Voor ons is het ideaal,
slechts op een boogscheut van de Dunecluze.

•

Hoe is het om samen te werken?
Pieter: voor mij is dat geen probleem, er is een duidelijk onderscheid tussen ons werk en
privéleven. Lisa: Voor mij was het toch even aanpassen, maar ondertussen is het niet meer
vreemd om Pieter in Dunecluze te zien lopen.

•

Waar zie je jullie binnen enkele jaren?
Lisa: We willen graag binnen enkele jaren een huis kopen, sowieso hier ergens in de streek.
Pieter: En dan verder settelen, kinderen krijgen (2 of 3)…
Lisa: Twee is voor mij toch al genoeg (lacht).
Is er nog iets dat je kwijt wil?
Lisa: Misschien moet je vertellen met hoeveel je thuis bent.
Pieter: Ik kom uit een gezin met 9 kinderen, ik ben de 7de in de rij!
Ik vind het zalig om uit zo’n groot gezin te komen!
Bedankt voor het interview en jullie openheid.
Nog veel succes in Dunecluze en samen in de liefde!
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Verjaardagen
Onze jarige bewoners van de komende maanden
april
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mei

2 apr

Alina De Pauw

1 mei

Maria Nathalie Penninck

2 apr

Solange Mahieu

9 mei

Josée De Mets

12 apr

Agnès Florizoone

10 mei

Zita Tommeleyn

14 apr

Daniel Vandenbulcke

13 mei

Jeanne Callens

19 apr

Germaine Claeys

14 mei

Marie Grauwet

20 apr

Gisèle Christiaens

14 mei

Olga Souffriau

26 apr

Rachelle Berten

21 mei

Rosalia Callaert

26 apr

Lydie Brock

23 mei

Genowefa Bialy

27 apr

Renée Smulders

27 mei

Madeleine Dewaele

28 apr

Willy Brunet

31 mei

Denise Decroock

Onze jarige personeelsleden
april

mei

1 apr

Greet Moerman

1 mei

Julie Szekely

6 apr

Yoricka Pinceel

3 mei

Mia Huyghe

13 apr

Ann De Muynck

4 mei

Sabine Samyn

19 apr

Joke Vandenabeele

6 mei

Els Clou

22 apr

Marisa Vanseveren

7 mei

Isabelle Vanoost

27 apr

Anais Van de Kerkhove

12 mei

Wendy Debeer

29 apr

Griet Ballieu

14 mei

Marie- Christine Lefever

16 mei

Virginie Vanlerberghe

20 mei

Caroline De Ceuninck

22 mei

Fabienne Bartholomeus

26 mei

Gwendoline Callebout

26 mei

Ann Pattyn

30 mei

Virginie Deswarte

31 mei

Goedele Boone
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Wistjedatjes
Brief van dochter Mia Bafort
Mia Bafort was een bewoonster
op dienst groen.
Helaas overleed ze op
18 februari...
Haar dochter stuurde ons deze
ontroerende brief, geschreven
voor haar moeder...

Liefste ma,
Je was een gelukkige huisvrouw. Dat zeggen wij niet, dat zei je zelf een dikke 25 jaar geleden, een beetje verbijsterd
door de professionele ambities van je dochters. En dat we dat op je grafsteen mochten zetten. Je lachte gelukkig en pa,
die naast je zat, lachte mee. Jullie waren een perfecte match: man en vrouw, en ook elkaars beste kameraad. Voor ons,
je drie kinderen, was je een zorgzame moeder. Tegelijk principieel en met veel liefde maakte je voor ons een geborgen
thuis.
Dat pa op amper 51 jaar plots overleed, was een immense klap voor jou. Je hebt die moedig en waardig geïncasseerd.
En gelukkig bleef het niet lang stil in huis, met de zes kleinkinderen die veel en graag kwamen logeren. Je werd de mater familias van de bende. We hebben samen in Kortrijk en Koksijde veel leuke tijden meegemaakt.
Acht jaar geleden, opnieuw compleet onverwacht, werd je ziek. En Alzheimer is onverbiddelijk. Er zat niets anders op
dan te verhuizen naar een zorgcentrum. Ook die tegenslag heb je moedig gedragen. Gelukkig stond je niet alleen. Met
ons, je zus en je schoonzussen en ook het lieve personeel van Dunecluze, heb je van de laatste jaren van je leven iets mooi
gemaakt.
Soms kregen wij de vraag: “waarom ga je eigenlijk? Je moeder herkent je toch niet meer?” Dan bedachten wij: zij
hoeft ons helemaal niet te herkennen, als wij haar maar herkennen. We hebben nog heel fijne momenten samen gehad, liefste ma. Al die wandelingen, al dat ijs en die pannenkoeken die we gegeten hebben, zoveel dat we nog gelachen
hebben. We hadden het niet willen missen.
We nemen afscheid vol verdriet, maar ook vol dankbaarheid. En een ding willen we je nog verzekeren. Je had altijd
zo’n hekel aan ruzies. “Als jullie na mijn dood ruziën, dan kom ik spoken”, zei je altijd. Wees gerust, liefste ma. Wij
zullen datzelfde hechte gezin blijven.
We zullen je missen.
Sara, Karolien & Jan
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Typfout
Het e-mailadres van diensthoofd oker stond
verkeerd genoteerd op onze website.
Onder contactpersonen, diensthoofd oker,
stond er als e-mailadres
“diensthoofdoktober@dunecluze.be” in plaats
van “diensthoofdoker@dunecluze.be”.
Karine haar reactie was: “‘t Is daomei dakik gin
mailtjes kriegen!”

Afscheid Joyce
Van Joyce Vanbleu, logistieke van dienst rood,
hebben we afscheid genomen. Ze gaat werken
als logistieke, dichter bij huis in WZC De Open
Link in Woumen.
Dankjewel Joyce voor al je werk hier, je zotte
demiclowntalenten, je enthousiasme tijdens
je werk, je hulp bij alle maaltijden, je helpende
hand tijdens activiteiten, en zoveel meer...
We zullen onze Joyce hier missen en wensen
haar heel veel succes in haar nieuwe job.
Om haar te bedanken gaven enkele collega’s
haar een lekkere appeltaart.
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Bewoners
Nieuwe bewoners
In de maanden februari en maart mochten we de volgende bewoners verwelkomen:
(K. 102) Jacques Dejaegher

(K. 213) Lucienne Peleman

(K. 322) Solange Mahieu

(K. 320) Marcel Plaetinck

(K.120) Irene Markey

(K.230) Denise Vanheste

(K.101) Jozef Peene

(K. 301) Julien Vispoel
(K. 132) Maria Wellens

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 en maart moesten we afscheid nemen van
volgende bewoners:
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Maria Bafort
(24.05.1939 - 18.02.2018)

René Lambregt
(11.02.1933 - 13.02.2018)

Raymond Boin
(11.12.1936 - 25.03.2018)

Firmin Mus
(30.10.1917 - 18.02.2018)

Maria Louisa Destickere
(10.03.1927 - 06.02.2018)

Simonne Olaerts
(13.02.1913 - 26.02.2018)

Martha Kempe
(14.12.1927 - 28.02.2018)

Roger Sofys
(16.01.1938 - 02.03.2018)

Germaine Vandewalle
(26.07.1929 - 09.03.2018)

Roland Verstraete
(20.09.1931 - 01.03.2018)

Woordzoeker

Zoek volgende woorden:
breughelavond
complimentendag
lichtmis
verjaardagen
brunch
doornhuys
lily
vrijwilligers
carnaval
koffiemoment
pasen
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Koksijde leeft
In Gent willen ze het fileprobleem oplossen met een kabelbaan, Nieuwpoort wil het hoogste gebouw van de kust op de zeedijk hebben en dus een woontoren van
24 verdiepingen bouwen en in Koksijde dromen ze van
een pier die tot in de zee reikt.
Een pier ? Soms ga ik op zee vissen en hang dus wel eens een pier
aan de haak van mijn hengel, maar ik had al snel door dat deze dromen
veel ambitieuzer zijn dan enkele wijtings boven halen.
De verleiding is te groot zodat ik besluit om toch even mee te dromen.
Ik heb voor mezelf al de locatie van de pier vastgelegd,
namelijk recht voor Ster de Zee. Geen dikke witte stevige
houten balken als leuning maar een sierlijk golvende roestvrije
metalen handgreep en zeker in de lichtblauwe kleur van Koksijde
teneinde het exotische van het onderliggende klotsende
water te benadrukken.De aanlegsteigers zijn antislip en
uit gerecycleerd materiaal zodat de vele toeristen veilig en
rustig kunnen aanschuiven voor een unieke rondvaart
om de hoogste woontoren in Nieuwpoort vanop zee te bezichtigen.
De aanlegsteiger voor een heuse cruiseboot is iets steviger gebouwd.
Passagiers worden met sportvliegtuigjes aangebracht vanuit het nabije Le Toucquet via onze nieuwe helihaven alwaar een hypermodern luchthavengebouwtje reeds in prefab werd neergepoot.
Lichtblauwe minibusjes van de gemeente verzorgen de pendeldienst enerzijds voor de inscheping
van de cruisevaart en anderzijds naar ons prestigieus golfterrein Golf ter Hille.
Maar ook in onze prachtige tennishall zou het Kokkeltornooi met deelname van David Goffin of
Elise Mertens vele toeristen naar Koksijde lokken.
Op de zwoele zomeravonden kan men dan naar de uitkijktoren op de Hoge Blekker
trekken om vanop het terras van het restaurant te genieten van de ondergaande zon boven de pier
en in een romantische sfeer een lekker glaasje wijn drinken.
Vanop deze toren zouden de vele lichtjes op de pier een wervelend licht werpen op het dansende
schuim van de eeuwig rollende golven. Wie kan daarvan niet genieten !
Het schurend geluid van een voorbijrijdende tram doet mij
bruusk ontwaken net toen ik aan
de wuivende palmbomen dacht
op de nieuwe dijk. Toch hou ik een
goed gevoel over van deze droom,
we zouden vaker moeten durven
dromen van de goeie en
mooie dingen in ons leven.
Ons even laten gaan
want dromen zijn niet altijd bedrog.
Niet dat Koksijde nu zo dood is als een pier,
kijk maar eens in Magazine 2018 te verkrijgen
in het Toerismekantoor.
Koksijde leeft !
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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!

Vorige winnaar
Ut de Cluze 29
Proficiat Lucien Vilain

Colofon

Antwoordstrookje
“Wie is het?”

HOOFDREDACTEUR
J. Nagels

Naam bewoner:
REDACTIE
Medewerkers
J. Danneels
R. Vlaemynck
L. Doise
H. Rommel
D. Vermeulen
C. Verplancke
E. Janssoone
I. Declercq
A. Uleyn

Vrijwilligers
Johan Debeuckelaere

Kamernummer:

De persoon die we zoeken is:

Bezorg deze strook aan het onthaal
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‘UT DE CLUZE’ is mede mogelijk gemaakt door:

DEZUTTER
UITVAARTCENTRUM

Zeelaan 147
8670 Koksijde
Tel: 058/52.01.23

Langestraat 109
Kerkstraat 38
8620 Nieuwpoort 8430 Middelkerke
tel: 058/23.35.96
tel: 059/30.04.49
www.dezutter.eu
info@dezutter.eu

Verantwoordelijke uitgever : Jan Nagels

