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Voorwoord
Beste Ut-De–Cluze-lezer,
Een nieuwe editie ligt voor u en dit betekent dat we alweer 2 maanden verder zitten. De zon doet zijn werk
om de laatste koudere dagen weg te schijnen en ons van de broodnodige zonnestralen en –energie te
voorzien, iets waar we allemaal veel nood aan hebben.
Met de warmere dagen zie ik weer de uitstappen gepland worden, het busje gereserveerd worden en hoop
ik dat u als bewoner met veel anticipatie de planningen van ons ergoteam tegemoet kijkt.
Nu en dan wordt de koffie al eens buiten geserveerd, worden de wandelingen met onze vrijwilligers of met
iemand uit uw eigen omgeving gepland, staan de schuiframen van onze cafetaria open .. kortom, ons
humeur verbetert met het verwelkomen van de warme dagen.
Ons logo spreekt van Dunecluze, woonzorg aan zee. Welnu, het vakantiegevoel kan alleen maar toenemen
met het goede weer en met de zee en strand vlakbij.
Mooi zijn ook de dagen waarbij de duofiets ingezet wordt. We zijn zeer dankbaar dat onze ex-collega Paul
Casselman steevast op het appel is zodra we met de fiets buiten kunnen. U kunt als bewoner van
Dunecluze ten allen tijde gebruik maken van onze duofiets. Maak een afspraak aan het onthaal/sociale
dienst om uw ritje te reserveren en maak een ritje in het mooie Koksijde.
In deze editie kunt ook de resultaten inkijken van de bewonersenquête die we enkele maanden terug
hebben afgenomen bij u of uw familie. Het doet ons mateloos plezier dat u ons werk en dat van alle collega’s
in huis weet te waarderen, en dit meer dan gemiddeld.
Hier en daar kregen we wat tips die we zeker ter harte zullen nemen. Immers, het blijft onze grootste
bekommernis om uw verblijf hier zo goed mogelijk te maken.
Dank aan al onze medewerkers en vrijwilligers om dit ten gunste van onze bewoners zo goed te doen.
Veel leesgenot in deze ongetwijfeld weer boeiende uitgave.
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Directie

Gezien Dunecluze voortdurend naar een hoge kwaliteit van hulp- en dienstverlening wil streven,
neemt de tevredenheid van onze bewoners een heel belangrijke plaats in, in het beleid van ons
woonzorgcentrum. Eind vorig jaar heeft u als bewoner of familie de kans gekregen om een
vragenlijst in te vullen. U werd bevraagd over vele thema’s en kon antwoorden met heel tevreden/
tevreden/neutraal/niet tevreden/helemaal niet tevreden. Via die vragenlijst wilden we de
zwakkere plekken van Dunecluze in kaart brengen om dus in een later stadium heel doelgericht
bij te sturen. Dit tevredenheidsonderzoek werd over gans Vlaanderen in samenwerking met het
externe bureau BING research georganiseerd. 4883 bewoners en 5146 familieleden binnen 107
wzc’s namen deel hieraan(=Benchmark). In Dunecluze ontvingen we 43 ingevulde enquêtes terug
van bewoners en 60 enquêtes van familie. Hieronder vindt u de resultaten:
Tevredenheidsindicator
48% van de bewoners is héél tevreden over
het wonen/leven in dunecluze (t.o.v. 28% van
de benchmark)

46% van de familie is héél tevreden over het
wonen/leven in Dunecluze (t.o.v. 31% van de
benchmark)

Aanbevelingsindicator
73% van de bewoners zou Dunecluze zeker
aanbevelen aan vrienden en familie (t.o.v. 60%
van de benchmark)
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81% van de familie zou Dunecluze zeker aanbevelen aan vrienden en familie (t.o.v. 63% van
de benchmark)

Onze sterkten die de bewoners aangeven en onze sterktes
die de familie aangeeft in kaart:

Sterktes (bewoners)

Sterktes (familie)

Heel tevreden

Heel tevreden

63% schoonmaak kamer
63% porties maaltijden
62% vriendelijkheid zorgteam
60% inrichting kamer/flat
60% afwisseling maaltijden
60% accommodatie in het algemeen
57% verzorging in het algemeen
57% behulpzaamheid zorgteam
56% betrokken bij wensen zorg en diensten
55% wijze waarop maaltijden worden opgediend
54% stimuleren zelfredzaamheid
54% betrouwbaarheid zorgteam
54% schoonmaak leefruimtes en gemeenschapp. ruimtes

63% schoonmaak kamer
60% vriendelijkheid zorgteam
59% onthaal op eerste dag
58% kwaliteit herstelling defect
55% inrichting kamer
52% respectvolle behandeling
52% accommodatie in het algemeen
51% viering feestelijke gebeurtenissen
49% behulpzaamheid zorgteam
49% waardigheid van zorg
48% aandacht voor overtuiging algemeen
48% schoonmaak leefruimtes/ gemeenschapp.
ruimtes
48% werking centrum
48% financiële voorwaarden
47% bekwaamheid zorgteam

Onze zwaktes die de bewoners aangeven en onze zwaktes die de familie aangeeft in kaart:

Zwaktes (bewoners)
(helemaal) niet tevreden
15% tijdstip avondmaal
14% inspraak in activiteitenaanbod
14% thuis voelen
14% uitleg over medicijnen
12% bij iemand terecht kunnen
11% uitleg over medische klachten
10% keuzemogelijkheden bij het eten
10% hulp bij het eten
10% mate van geluk
9% afwisseling binnen aanbod
9% duidelijkheid info
8% communiceren met medewerkers
8% tijd voor consultatie
8% inbreng in persoonlijke dagindeling

Zwaktes (familie)
(helemaal) niet tevreden
13% afhandeling klachten
9% tijd voor consultatie
9% uitleg over medicijnen
8% tijdstip slapengaan
8% tijdstip avondmaal
7% smakelijkheid maaltijden
6%uitleg over medische klachten
6% maaltijden in het algemeen
6% bij iemand terecht kunnen
5% snelheid reageren beloproepen
5% inspraak in persoonlijke dagindeling

Wij danken iedereen dit deelnam aan deze monitor. De directie bundelt al deze resultaten samen en start binnenkort
verschillende werkgroepen op. Elke werkgroep zal op regelmatige basis samenkomen en bepaalde zwaktes te
bespreken en bij te sturen.
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Doornhuys
We zitten aan editie 31 van Ut De
Cluze, ik schreef al 7 artikels voor de
rubriek Doornhuys. Wetende dat alles nog in opbouw, is vraagt het creativiteit om te bedenken wat ik zal
neerschrijven. Ik heb nog wat werk
na deze alinea… maar goed! Het lijkt
mij logisch om jullie steeds op de
hoogte te houden van de stand van
zaken, dus laten we
daarmee beginnen.
De opbouw gaat vlot, wekelijks
en zelfs dagelijks zie je mooi de
vooruitgang. Het is begin mei, de
werkmannen zijn er alweer stevig

ingevlogen. De ruwbouw begint mooi vorm te
krijgen. Het gelijkvloers is grotendeels af,
momenteel zijn ze volop bezig met de 1e
verdieping! We zitten nog steeds mooi op
schema om de ruwbouw af te hebben voor het
bouwverlof van deze zomer.
Terwijl de werkmannen hard werken aan het
gebouw zijn wij in Dunecluze ook al bezig met
de invulling, die onder een brede noemer valt.
Zo zijn we nu volop meubelzaken aan het
bezoeken die een oog hebben voor het
zorgaspect. Met andere woorden meubelen die mooi zijn maar ook praktisch in gebruik. Het heeft
niet veel zin zware bombastische stoelen in de dagzaal te plaatsen die je amper kan opheffen of
verschuiven laat staan om dan nog een rolstoelgebruiker naast je aan tafel te laten zitten. Zo’n
zaken worden allemaal bekeken om dan tot een mooi én praktisch eindresultaat te komen.
Daarnaast proberen we ook steeds onze visie te verruimen met andere ervaringen, nieuwe input.
Zo gingen we op bezoek bij het Zorglab van Vives Hogeschool te Brugge. Daar is er samen met
leerlingen van de hogeschool een soort van modelflat gebouwd met allerlei zaken die het voor de
oudere makkelijker maken om thuis of in een assistentiewoning te kunnen blijven functioneren.
Dat we weer wat bijgeleerd hebben, staat alleszins vast.
Wat ook onder de invulling van Doornhuys valt, is de opnameovereenkomst, waar ik nu mee begonnen ben, maar ook de dagprijs die stilaan zal vastgelegd worden. Met andere woorden: we
gaan een zeer gevarieerde, maar leuke tijd tegemoet met alle voorbereidingen. Voorbereidingen
met als doel een infomoment gepland in het najaar 2018.
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Thuisverpleging
Op zaterdag 12 mei was het dag van de verpleegkundige. Een dikke pluim voor al onze
verpleegkundigen in Dunecluze zelf en natuurlijk ook een dikke pluim voor onze
thuisverpleegkundigen die ook telkens paraat staan!
Hieronder een mooi versje over thuisverpleegkundigen.

In de stad, het dorp of het platteland,
jij trekt steeds je plan.
Als verpleegkundige op ronde, voer je alles
uit ten gronde,
Kleine gebaren,
daar kan je veel waardering uit halen.
Via echt contact,
zorg je voor een grote impact.
Er bestaat geen wonderpil
maar onthou, jij maakt wel het verschil.
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Dementie
In 2015 zijn wij gestart met het
dementieloket waar ik ondertussen al vele
mensen een beetje verder op weg heb kunnen
helpen bij hun taak van mantelzorger van een
persoon met dementie. Hier willen we dat
opnieuw onder jullie aandacht brengen.
Misschien is er iemand die dit leest en deze
vorm van hulp kan gebruiken. Of misschien
kent u wel iemand die hier nood aan heeft en
een duwtje in de rug vraagt. Is dit zo, aarzel
dan niet en neem contact via onderstaande
weg.
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Vrijwilligers
Dinsdag 15 mei 2018 was het ‘feestdag’ in
Dunecluze. Naar jaarlijkse traditie namen we
de tijd om onze vrijwilligers in de bloemetjes
te zetten tijdens ons vrijwilligersfeest.
Het werd een fantastische avond met zo’n 70tal aanwezige vrijwilligers. Hartverwarmend
om deze groep samen te zien! Zeker toen
we met z’n allen naar buiten trokken voor de
groepsfoto merkte je hoe groot deze groep
wel is. Nog leuker wordt het als je weet dat
bijna de helft van deze groep er al van bij de
start van Dunecluze bij is!
De vrijwilligers werden verwend met een
uitgebreid buffet van “Granola & Co” dat zeer
uitgebreid, kwalitatief en lekker was. Het
moet dan ook in orde zijn voor onze
vrijwilligers.
Om de sfeer op het feest helemaal goed te
maken, nodigden we Hubert uit. Met zijn show
vol muziek en de nodige mopjes kwam de
ambiance er al gauw in.De vrijwilligers
genoten en ook het personeel, die kwam
helpen om het feest te begeleiden en van de
nodige drank te voorzien, zagen dat het goed
was! Opmerkingen als ‘het beste feest ooit!’
en ‘we zijn blij dat we er bij mochten zijn’
vielen heel vaak die avond. Maar de mooiste
opmerking was toch wel:
Vrijwilliger Georges: “We zijn blij dat het
feest bij ons THUIS doorging en niet op locatie zoals vorig jaar!”.
Meer woorden hebben we niet nodig om aan
te tonen dat de vrijwilligers zich hier thuis
voelen. Bij het naar huis gaan kregen de vrijwilligers nog een kleine attentie!
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Vrijwilligers
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Kei
TALIZ project voorgesteld in KEI
Op 18 april was er een persmoment in het Kei , daarop werd het ‘TALIZ-project’ voorgesteld.
Taliz staat voor ‘traject anders leren in de zorg’.
Het KEI zal samen met Az West, WZC Dunecluze, WZC Ten Anker, VDAB en de HBO5 school voor
verpleegkunde ZoWe, een innovatief pedagogisch verpleegkundig project aanbieden voor de
regio westkust.
Het project draait rond het ervaringsleren op de werkplek vanuit het zorgnetwerk. Lessen en
stage worden constant afgewisseld waardoor de theorie onmiddellijk gekoppeld wordt aan de
praktijk.
Op die manier wordt de afstand tussen het
werkveld en het onderwijs kleiner gemaakt,
wordt snel expertise uitgewisseld en geraken
de studenten snel vertrouwd met verschillende gezondheidsorganisaties in hun eigen
streek.
Dit project start in september 2018. Voor
meer informatie zijn er de infodagen in ZOWE
https://www/zowe.be/nl/infodagen
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Activiteiten
Paaseierenraap
In de paasvakantie was er opnieuw
paaseierenraap in Dunecluze. Opnieuw
mochten de kinderen en kleinkinderen van
het personeel paaseitjes in de tuin komen
rapen met een levensechte paashaas om hen
te entertainen! Sommige bewoners zaten buiten om het spektakel te aanschouwen,
anderen keken vanuit de cafetaria mee. Na
een halfuurtje eieren zoeken, ging iedereen
naar binnen om de clown aan het werk te zien.
Dit jaar kozen de ergo’s ervoor een andere
clown uit te
nodigen en het was een succes voor zowel
kinderen als bewoners! Na het optreden
kreeg ieder kindje nog een zakje met
chocolade eitjes. Het was een succes editie.
Bedankt aan alle aanwezigen om er zo’n fijne
namiddag van te maken! We hopen jullie allen
volgend jaar terug te zien, met hopelijk wat
beter weer.

Bezoekjes van Liesje
Iedere donderdagvoormiddag komt
vrijwilligster Mieke langs met haar hondje
Liesje, het is een kwik en vrolijk Yorkshire
Terrier. Ze komt op de schoot zitten van onze
bewoners, een wandelingetje doen, een
kunstje tonen... Het is altijd een leuk terugzien
als ze op onze diensten langskomt. Dankjewel
Mieke en Liesje om er hier steeds een
gezellige donderdagvoormiddag van te
maken!
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Daguitstappen
De zomer staat weer voor de deur en dit wil zeggen dat we zoals de voorbijgaande jaren opnieuw
profiteren om met al onze bewoners op daguitstap te trekken. Elke afdeling heeft telkens 5 daguitstappen gepland en in deze Ut De Cluze kunt u meegenieten van de voorbije uitstappen...

Dienst Rood naar de Ijsbol
Op een stralende dag in april trokken we met
6 bewoners van dienst Rood richting Diksmuide. We maakten een mooie wandeling
middenin de velden naar de Dodengang en
lunchten daarna uitgebreid in restaurant De
Pastorie in Kaaskerke. In de namiddag bezochten we boerderij ‘De Ijsbol’ in Beerst. We kregen een rondleiding en genoten ten slotte nog
van een lekker zelfgemaakt roomijsje. Moe en
voldaan keerden we terug naar Dunecluze, het
was een prachtige dag!

Dienst oker naar de havengeul in Nieuwpoort
Op een mooie lentedag in april
gingen we met 5 bewoners van
dienst Oker richting de havengeul
in Nieuwpoort.
Het zag er alvast rooskleurig uit:
zomerse temperaturen, stralende
blauwe lucht, een zacht briesje,
blote armen en benen… Wat wenst
een mens nog meer?
We wandelden heel de havengeul
en zeedijk af tot we een leuk
terrasje tegenkwamen: Delissio.
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Het was het ideale plekje om een lekker ijsje te eten en onze dorst te lessen met iets fris. Met
hernieuwde energie keerden we terug. En dat was nog een hééééél eind (we zaten bijna in Kei wist
vrijwilliger Georges te zeggen)! Met een licht blosje op ons gezicht en vermoeide benen kwamen
we voldaan terug in Dunecluze. Dankbaar dat de weergoden ons zo goed gezind waren!

Dienst Rood naar Jules Destrooper
Op 24 april trokken we met een aantal bewoners van dienst rood naar de fabriek van Jules
Destrooper.
Daar kregen we een heel interessante uitleg
over de geschiedenis van de familie De Strooper en mochten we uiteraard van al de verschillende soorten koekjes proeven. Dit samen
met een lekker kopje koffie.
Van daaruit trokken we met de bus naar het
restaurant De Lisdodde waar de bewoners
nog eens hun buikje konden vullen, dit voorafgegaan door een hapje en een drankje. De
bewoners genoten met volle teugen.
En alsof dit alles nog niet genoeg was, sloten
we dag af bij de paters van Westvleteren.
Een leuke dag en ik ben er zeker van dat de bewoners als een roosje zullen geslapen hebben
die nacht.

Dienst groen naar de zorgboerderij

Op vrijdag 27 april stond voor dienst groen een namiddaguitstap gepland.
Met een busje volgeladen trokken we naar de zorgboerderij ‘De Zegge’ in Diksmuide.
Daar werden we heel vriendelijk onthaald en rondgeleid door de boerin des huizes, Yorika.
Koetjes, kalfjes, poesjes, kippen, konijntjes, geitjes en zelfs een schattige pony lieten de ogen van
onze bewoners fonkelen.
Na de uitleg over de werking van de boerderij werden er voor ons verse pannenkoeken
gebakken. Niet één of twee, maar voor sommige bewoners wel drie of vier pannenkoeken werden
opgesmuld. Ze waren dan ook overheerlijk.
Moe, maar voldaan keerden we huiswaarts!
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Dienst oker naar de aardbeiboerderij
Op dinsdag 15 mei gingen we met 5
bewoners van dienst Oker op stap. De dag
begon wat koud en grijs en daarom besloten
we de ochtendwandeling te schrappen en een
rondrit met de bus te maken. We gingen langs
verschillende (bij de bewoners gekende)
gemeentes/dorpjes: Koksijde, De Panne,
Veurne, Bulskamp, Alveringem, Lo, enz.
We lunchten in De Pastorie in Kaaskerke:
eerst een lekkere aperitief getrakteerd door
Dunecluze en vervolgens konden de bewoners
kiezen wat ze graag zouden eten. Iedereen genoot met volle teugen en
bijna alle borden waren volledig leeg! Na het middagmaal vertrokken
we richting Woumen naar hoeve de Warande, een aardbeienboerderij.
We kregen een mooie rondleiding op de boerderij en konden genieten
van lekkere aardbeien, een aardbeientaartje, tiramisu… Op het einde
van de daguitstap kwam de zon zelfs nog even tevoorschijn! Tevreden
keerden we terug naar Dunecluze waar ze ons met open armen opnieuw verwelkomden.
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Verjaardagsfeesten
Feest op dienst groen
Op dienst groen hebben we enkele jarigen
gevierd. De geur van overheerlijke
pannenkoeken, die op de dienst te ruiken was
lokte de bewoners naar de leefzaal, waar we
feest vierden. Als afsluiter kregen we een
lekkere elixir d’ anvers.

Feest op dienst rood
Op dienst rood vierden we ook onze jarigen.
Deze keer hadden we ook bezoek van de
kinderen van De Ark die een liedje kwamen
zingen tijdens het feest. Het was opnieuw een
leuke dag in Dunecluze!

Feest op dienst oker
Een luide ‘happy birthday’ voor de jarigen van
april speelde Christophe op zijn orgel.
Iedereen zong uit volle borst mee. De
gelukkigen waren, Solange 86 jaar, Daniel 74
jaar, Rachelle, jawel 98 jaar, Willy 95 jaar. Bij
het feest van maart waren echter 2 bewoners
ziek, Jeanne vierde deze verjaardag 83 jaar
nu samen met haar zoon en schoondochter.
Brigitte 69 jaar was er heel graag bij. De dame
blanche en de koffie met druppel hebben
gesmaakt, maar de familie zorgde dat het
feestje af was. Heel veel dank voor jullie
aanwezigheid.
16

Italiaanse avond met dienst rood
Italië heeft een voetje voor op dienst rood, we
houden van hun lekkere eten, pasta, pesto,
pizza enzo meer... We houden van hun
melodieuze muziek en uitbundige
dansbewegingen waar Salvatore, onze
favoriete Italiaan, zo goed in is. En we houden
van hun warme hartelijkheid die in ons huis
belichaamd wordt door, alweer, Salvatore. Na
een geslaagd Italiaans feestje vorig jaar, had
dienst rood dit maanden geleden in overleg
met Salvatore, al opnieuw op het programma
gezet. De Belgische zon trok, een Italiaans
jasje aan en deed haar uiterste best geen mal
figuur te staan, waardoor we voor het
aperitief de tafels en stoelen buiten trokken
en op het terras genoten van drank, hapjes
en elkaar. Na een optreden van Salvatore dat
opnieuw voor heel wat ambiance zorgde, was
het tijd om te proeven van de lekkere lasagne
die hij voor ons bereidde op 2 verschillende
wijzen. Lekker dat dat was! Een viertal
vrijwilligers staken hun handen uit de
mouwen wat betreft opdienen, afruimen,
afwassen enzovoort. De sfeer was heel erg
goed en ik denk dat ik mag zeggen dat
iedereen tevreden ingeslapen is.

Dankjewe

l Salvator

e !!!
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Spelletjesnamiddag met De Ark
De leerlingen van het vijfde leerjaar van De Ark kwamen bij ons op bezoek. Er kwam een groep
enthousiaste kinderen naar ons toe, ze hadden elk een overvolle zak mee. In die zak zaten tal van
gezelschapsspelletjes. Ze hadden elk hun lievelingsspel mee om samen met onze bewoners te
spelen. Het was een stralende dag en daarvan wilden we profiteren, dus hebben we ons op ons
terras buiten gezet. We verdeelden iedereen in 5 verschillende groepjes. De leerlingen legden vol
overgave en enthousiasme aan onze bewoners uit hoe de spelletjes in elkaar zaten. En toen
begonnen we eraan, iedereen wilde winnen en was competitief, maar de leerlingen hielpen onze
bewoners heel goed! Want wat is er belangrijker dan winnen? Deelnemen natuurlijk!

Wandelen met vrijwilligers en leerlingen van college Veurne
Op donderdag 17 mei kwamen een aantal
leerlingen van het College in Veurne bij ons
in de namiddag langs en dit in het kader van
hun pastorale dag. De leerlingen werden aan
een bewoner en een vrijwilliger van het Rode
Kruis gekoppeld en zo vertrokken we voor
een lange wandeling. De leerlingen hielden
het niet bij wandelen alleen, ze gingen ook in
gesprek met de bewoners en vertelden
afwisselend over hun leven.
Na het wandelen werd er nog wat verder
verteld in de cafetaria in Dunecluze en
genoten alle partijen van een dorstlessend
drankje.
Dank u wel voor de mooie samenwerking.
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Koffiemoment buiten met dienst groen
De maand mei gaf ons al enkele mooie
zomerdagen. De zon scheen volop en daar
wilden wij ook samen met de bewoners van
genieten. Daarom besloten we om de koffie
‘s namiddags buiten op ons terras te drinken.
We zetten een lange tafel buiten en samen
met een tasje koffie en een koek speelden
samen een spel. Genieten van de kleine dingen
in het leven.

Uitstap naar hotelschool Ter Duinen
Op donderdag 24 april trokken we met 12
bewoners richting de Hotelschool Ter Duinen
van Koksijde.
Daar werden we opgewacht door de
leerlingen van het het derde jaar die onze
bewoners een rondleiding gaven door de
gebouwen van de school.
In De Mijn mochten we de voeten onder tafel
schuiven voor een koffie en een pannenkoek.
Het info filmpje over de hotelschool werd ons
ook getoond.
De bewoners genoten van de aandacht van de
leerlingen en omgekeerd en dit merkten we bij
het afscheid. Veel zin om huiswaarts te keren
hadden ze niet. Een leuke activiteit die dankzij
de goeie samenwerking met de Hotelschool
jaarlijks kan terugkeren.

Croque avond op dienst groen
Op een mooie dinsdagavond hielden we op
dienst groen een croque avond, iedereen
vroeg ons waarom. Wat is er te vieren? Ons
antwoord, gewoon, omdat we jullie eens
wilden verwennen! Wat was het leuk om onze
bewoners op dienst groen te zien smullen van
de verse croque monsieus met een lekker
slaatje erbij. Met oude liedjes op de
achtergrond maakten we er nog een gezellige
avond van. Iedereen ging moe, maar tevreden
en met de liedjes nog neuriënd naar hun bed
toe.
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Spaghetti avond met dienst oker
Donderdagavond 24 mei was het opnieuw
feest op Oker. De ergo’s vroegen Salvatore
(vrijwilliger) of hij het zag zitten om échte
Italiaanse spaghetti te maken en hij was direct
enthousiast net als de bewoners! Bewoner
Jean-Luc trakteerde het apéritief, een lekker
glaasje cava als bedanking voor de dienst.
Aliesje maakte een aperitiefhapje om daarbij
te serveren, een zalmmousse. Vervolgens was
er de overheerlijke spaghetti van Salvatore.
Sommigen vroegen zelfs 2 borden! En tot slot
wist Ingrid ons nog te bekoren met een lekkere chocomousse als dessert. Er heerste een
gezellige sfeer met accordeonmuziek op de
achtergrond, met dank aan
hoofdverpleegkundige Karine.

SANTE SANTATOR ‘T IS BETER CAVA DAN
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...

Délices de Francine et Aliesje
Op dienst oker maken ze prachtige
kunstwerken, dat weten we ondertussen
allemaal. Maar de kunstwerkjes die de
bewoners nu maakten zien er wel héel erg
aanlokkelijk uit! Het zijn kleine taartjes in tal
van vrolijke kleurtjes. Ze zien er overheerlijk
uit, maar laat je niet misleiden: Ze zijn echter
niet om op te smullen, maar zijn uit klei
gemaakt. Ook schilderden ze enkele lekkere
taartjes. Een hele leuke en mooie tafel staat te
bewonderen op dienst oker.

Schoolfeest De Ark
Naar jaarlijkse gewoonte
werden we door De Ark
uitgenodigd voor de algemene
repetitie van het schoolfeest.
Het weer zat redelijk mee, maar
toch ging de repetitie en dan ook
de dag erna het echte
schoolfeest binnen door.
De kinderen zagen het volledig
zitten en de juffen ook!
Een donkere zaal met blacklight
effecten toverden de fluo
kleutertjes om in een waar
spektakel.
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Activiteitenkalender
Volgende activiteiten staan op de planning voor de maanden juni en juli. 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 juni en juli
juni
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juli

zo 3 juni

Orkest Claribel

di 3 juli

Bezoek speelveugel

ma 4 juni

Daguitstap dienst rood

wo 4 juli

Avondwandeling met dienst
rood

di 5 juni

Theater Caroussel

do 5 juli

Daguitstap dienst oker

do 7 juni

Daguitstap dienst groen

ma 9 juli

Bezoek demiclowns

vr 8 juni

Daguitstap dienst oker

di 10 juli

Bezoek speelveugel

do 14 juni

Bezoek van MPI Koksijde

wo 18 juli

Uitstap dienst rood naar Delvauxmuseum

di 26 juni

Bezoek De Ark, volksspelen

do 19 juli

Daguitstap dienst groen

di 24 juli

Bezoek speelveugel

di 31 juli

Bezoek speelveugel

Personeel
Rita Goossens
Rita werkt sinds 19 februari bij ons in Dunecluze en dit in het
team van het onderhoud. Ze is afkomsig uit Borsbeke,
waar ze 40 jaar lang woonde. Rita is 59 jaar oude en heeft 2
zonen en 2 dochters. Toen haar oudste zoon als kok afstudeerde,
verhuisden ze naar Nieuwpoort Bad en openden het restaurant
Het Dol-Fijntje. Daarna ging Rita als huishoudhulp aan de slag.
Rita woont momenteel in Houthulst, een heel eind van hier, maar
ze legt met veel plezier de baan af om hier te komen werken.
Haar hobby’s zijn bakken, koken en…poetsen! En wat is ze een goede gastvrouw in ons huis voor
onze senioren! Welkom Rita!

Lauri Desmet
Lauri is hier geen onbekend gezicht in Dunecluze, 2 jaar
geleden deed ze stage op dienst oker en nu werkt ze als
zorgkundige op dienst groen. Lauri is een keukenprinses!
Voor ze bij ons kwam werken, werkte ze in de keuken in de
horeca. Haar job bestond er voornamelijk uit in dresseren en
afwassen, maar door deze ervaring heeft ze veel bijgeleerd in
de keuken en heeft ze leren koken. Haar hobby’s zijn koken en
reizen maken. Ze woont samen met haar vriend Steven in Oostuinkerke, waar ze heel graag woont.
Lauri is drie maanden geleden mama geworden van een flinke dochter Féline. Ze is een hele lieve
en brave baby. Lauri, hartelijk welkom in ons team!

Naomi Billigh
Naomi is pas afgestudeerd als orthopedagoge in HoGent.
Dunecluze is haar eerste werkervaring, maar ze heeft wel
heel wat stage ervaring en ervaring door vrijwilligerswerk op
haar palmares. In september start ze opnieuw met dansen, ze
houdt van muziek, stevige wandelingen en gezellige avonden
met haar vriend. Momenteel woont ze nog in Zandvoorde, bij
Oostende, maar ze verblijft zo goed als permanent bij haar
vriend in Nieuwpoort. Als alles goed verloopt, komt haar domicilie op een dag daar te staan. Ze
heeft 1 zus die 5 jaar ouder is en is meter van haar 8 jarige dochtertje, ook wordt ze in september
tante van een stoere boy! Ze heeft ook nog 1 broer die 1,5 jaar jonger is. Ze heeft nog geen
kinderen, maar een kattin Thoulouse die voor haar haar beste vriendin is en ook een beetje haar
kindje. Ze doet al 3 jaar vrijwilligerswerk in Hongarije. Dat is een voorziening voor mensen met
een ernstig meervoudige beperking. Ze is al 5 keer naar Hongarije geweest en is van plan om nog
veel te gaan. De mensen zijn daar heel belangrijk voor haar en zijn een belangrijk deel van haar
leven geworden. Ze heeft een tattoo laten plaatsen speciaal voor hen. Naomi, welkom in ons team
op dienst groen, we zijn blij om jou erbij te hebben!
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Verjaardagen
Onze jarige bewoners van de komende maanden
juni

24

juli

7 juni

Jacqueline Sileghem

1 juli

Fredy Charlot

12 juni

Gisèle Willekens

1 juli

Rosa Nuttens

16 juni

Joseph Declercq

2 juli

Yvonne Vandenabeele

17 juni

Margriet Goens

5 juli

Noël Roete

17 juni

Lea Verheecke

6 juli

Andrea Debaere

19 juni

Roger Vandekerckhove

7 juli

Cecile Blanckaert

20 juni

Geeraarda De Buysere

13 juli

Albert Bolle

20 juni

Simonne Yde

18 juli

Irène De Ridder

23 juni

Henriette Vercaemert

19 juli

Christianne Dehaes

24 juni

Elza Demeulenaere

24 juli

Juliana Verhaege

25 juni

André Goossens

29 juli

Lionel Castelein

26 juni

Erna Coucke

30 juli

Maria Julia De Smet

29 juni

Elisabeth Doucet

30 juni

Nelly Vanbillemont

Onze jarige personeelsleden
juni

juli

3 juni

Kim Engelborghs

1 juli

Sandra Zöldi

8 juni

Dorine Decroos

4 juli

Pieter Sarrazyn

13 juni

Valerie De Wulf

6 juli

Nicole Simoens

13 juni

Linsy Wydoodt

14 juli

Dennis Storme

14 juni

Aliesje Uleyn

16 juli

Els Janssoone

22 juni

Hilde Rommel

16 juli

Laurie Breux

23 juni

Veronique Mallefroy

18 juli

Caroline Deceuninck

27 juni

Marie- Ange Rock

24 juli

Shana Rooms

29 juni

Perrine Carpentier

27 juli

Marianne Deckers

27 juli

Mady Leeman

30 juli

Nathaly Ryssen

31 juli

Sarah Corteel

25

Wistjedatjes
Dankjewel Crivitsfonds
Vorig jaar diende de directie opnieuw een aanvraag in bij het Crivitsfonds. Dit fonds kent elk
jaar een bepaald bedrag toe aan verenigingen,
instellingen, vzw’s … om maatschappelijke
doelen mee te helpen financieren.
We kregen ook opnieuw een schenking waarmee we 10 kwaliteitsschorten konden aankopen voor onze aquarel en keramiekworkshop.
Op deze manier blijft de kledij van de bewoners schoon en net. Zoals je kan zien op de
foto worden de schorten al goed gebruikt.
Bedankt Crivitsfonds voor de steun!

Lenteschoonmaak
Ons schoonmaakteam zorgt er telkens voor
dat ons huis netjes en proper is. Met de zonnige dagen in het vooruitzicht hebben ze opnieuw de handen uit de mouwen gestoken om
het ook buiten proper te maken. Zo hebben ze
het kunstwerk tussen Dunecluze en de serviceflats samen schoon gemaakt.

Datums om te noteren
Cabin - Art, te bewoneren van 19 mei tot 9
september op de duik van Koksijde
Kunstmarkt in Nieuwpoort op 18 augustus,
waar onze prachtige werkstukken te koop
zullen staan
Buren bij kunstenaars op 20 en 21 oktober,
waar er workshops te doen zijn in de namiddag
Dinsdag 26 juni is er opnieuw gebruikersraad
om 14u30 in de vergaderzaal.
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Cabin Art
Voor de vierde maal op rij, dienden we onze
kandidatuur in voor deelname aan Cabin Art
en voor de vierde maal op rij, werden we
geselecteerd.

samenleven en zorg voor elkaar.
De abdij was geboren en weerstond
gedurende vele eeuwen de krachten van
water en vuur.

Het is reeds de 10de editie en vindt plaats van
zaterdag 19 mei tot en met zondag 9
september op de Zeedijk van Sint-Idesbald.
Het evenement is een ku(n)sttentoonstelling
in openlucht, georganiseerd door de
gemeentelijke dienst Cultuur en Erfgoed i.s.m.
Rodeo en Baldus Beach.
De werkgroep koos voor het thema ‘de abdij
en de zee’, naar de aanwezigheid van de
Duinenabdij in Koksijde. Zout, zand en wind
gaan hier elk jaar de dialoog aan met de
kunstwerken, net zoals de abdij eeuwenlang
de natuurelementen trotseerde.

Aan het eind van de vorige eeuw werd een
haven opgericht voor mensen die al een heel
leven achter de rug hadden. Een leven van
werken en zorg voor de anderen, een leven
met stormen van blijdschap en verdriet.
Sedert 2011 verblijven ze in de nieuwe haven
die de naam kreeg : Dunecluze, een veilige en
beschutte plaats gelegen in de duinen.
Uitkijkend op de oneindige ze waar aan de
horizon stormen verschrompelen tot rimpels.
De bewoners vinden er hun laatste vestiging,
kiezen er hun woonplaats om in te leven. Niet
meer geïsoleerd, maar in verbinding met
elkaar. Verzekerd van zorg en rust.

Wie benieuwd is, nodigen we uit om zeker
eens kijken aan de strandcabines te
Sint-Idesbald, want daar zijn de werken te
bewonderen van 19/05 tot 09/09.
Op 8/7, 22/7, 12/8 en 19/8 zijn er gratis
rondleidingen om 10.30uur. (start : toerisme
Sint-Idesbald)
Op zaterdag 19/05 met 8 bewoners (die
regelmatig deelnemen aan de workshop
keramiek en/of aquarel) en 8 vrijwilligers
gingen we naar de vernissage.

In het werk dat we voorstellen voor Cabin Art
verwijzen we naar de zee en de duinen, naar
de inplanting van woon”huisjes” in de schaduw
van de resten van de abdij. De stormen van
het leven en van de geschiedenis hebben hun
sporen getrokken in het landschap. De
bewoners van Dunecluze hebben hier hun
creatieve krachten ingezet, soms in het groter
geheel, soms in kleine details.”

Het plastisch werk moet ook nog voorzien –
ondersteund worden door een visietekst.
‘Op de grens van land en zee,
tussen de natuurkrachten van wind en water,
zijn op verschillende momenten van de
geschiedenis, twee gemeenschappen
ontstaan: een eeuwenoude duinenabdij en
een hedendaags woonzorgcentrum.
Vandaag zijn ze buren, goede buren, die
zonder daar veel over te praten, enkele
eigenheden delen.
De duinenabdij is ooit begonnen als een
nederzetting van een kluizenaar die zich
terugtrok uit het woelige Middeleeuwse leven
om tot bezinning en verbinding te komen.
Snel kwamen er volgelingen. Ze vormden een
nieuwe monnikengemeenschap van ordelijk
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Scootmobiel
Dunecluze schenkt vaak kledij die we hier niet kunnen gebruiken aan
Roemenië, op die manier helpen we onze medemens. Ook hadden we
hier een scootmobiel staan die niet gebruikt werd door onze
bewoners, daarom schonken we de scootmobiel aan ‘Cross To
Roemenië’. We kregen van de organisatie een e- mail terug dat we een
dame heel tevreden hebben gemaakt en dat de scootmobiel ten volle
benut wordt.

Gedicht Yvo J.D. Peeters

Liefde op ‘t eerste gezicht
is echt wel een wonder
‘t raakt je als een bliksemschicht
en daarom kan je niet zonder
Liefde op ‘t eerste gezicht
treft je als een tijdbom
die elk moment kan afgaan
of soms ook weer niet
Liefde op ‘t eerste gezicht
steeds te weinig
en soms ook te veel
maar eigenlijk nooit genoeg
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Bewoners
Nieuwe bewoners
In de maanden april en mei mochten we de volgende bewoners verwelkomen:
(K.216) Irène De Ridder

(K.212) Marie- Louise Pyliser

(K.120) Raymond Decloedt

(K.123) Maria Roelandt

(K.306) André Goossens

(K.131) Yvonne Vandenabeele

(K.108) Denis Lippens

(K.331) Juliana Verhaege
(K.108) Francis Lefevre

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 en mei moesten we afscheid nemen van
volgende bewoners:
Jeanne Callens
(13.05.1922 - 07.04.2018)

Irene Markey
(30.12.1932 - 06.05.2018)

Isidoor Cambier
(08.02.1927 - 21.04.2018)

Marcel Plaetinck
(12.08.1927 - 20.04.2018)

Odette Debrabandere
(23.07.1932 - 18.05.2018)

Rosette Ravalinghien
(04.01.1925 - 05.05.2018)

Aimé Henrottin
(07.11.1937 - 29.04.2018)

Magdalena Vanneuville
(06.09.1924 - 12.04.2018)

Denis Lippens
(07.08.1932 - 20.05.2018)
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Koksijde leeft
Op 30 juni en 1 juli gaat opnieuw het Belgisch
Kampioenschap Kunstvliegen door op onze
luchtmachtbasis. De helikopter van de MUG,
de welgekende Seaking en de veelbesproken
Agusta zullen het luchtruim van Koksijde en
omstreken doorklieven.
Daarbij zullen allerlei vliegtuigjes bijkomend
wind maken en stof doen opwaaien teneinde
hun beste toeren te laten zien.
Een beetje wind is er in ieder geval altijd aan
onze kust.
Ideaal om een “ droake “ of een “ plakwoaier “
op te laten ; dat vertelden onze kinderen ons
toen we destijds besloten om aan de kust te
gaan wonen. Maar wie maakt er nu nog zelf
een windvlieger ?
Als kind hielden we ons daar nog mee bezig.
We zochten aangepaste takjes van
knotwilgen, met gelijkmatige dikte en
verbonden deze in kruisvorm aan elkaar.
Om er draadjes aan te spannen maakten we
zorgvuldig sneetjes in de uiteinden met ons
zakmes. We kleefden dagbladpapier of
inpakpapier rond de draden en maaken een
lange staart met wat gras of blaadjes die er
dan als strikjes uitzagen.
Als we genoeg geduld hadden verfden we
allerlei kleuren op het papier die vooral fel
moesten afsteken tegen de blauwe lucht.
En toen kwam het speciale moment : gaat hij
de lucht in of maakt hij slingerende
bewegingen naar links en rechts om dan
uiteindelijk tegen de grond te smakken.
Een triomfantelijk gevoel maakte zich van ons
meester als de vlieger langzaam maar zeker
omhoog laveerde alsof hij zich vastzoog aan
een luchtkolom die alsmaar steviger werd
naarmate hij zich omhoogtrok. Voldaan na
het vele werk hielden we onze kunstvlieger
stevig en vastberaden in de lucht waarbij de
grasstaart van daarboven ons voortdurend
toewuifde van jolijt.
Walter De Buck kon het ook zo goed zingen : “
Mee mijnen vlieger, en zijne steert.
Hij goot omhoge, 't is ziene weert “
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In Koksijde zal het straks ook wel de moeite
waard zijn. We duimen voor goed weer, niet
te veel wolken, niet te veel zon, niet te veel
wind en geen regen want anders gaat deze
vlieger niet op ! Dat zou jammer zijn voor de
kinderen die speciaal zouden afkomen voor
het Flying Circus.
Er zijn gratis tickets maar die moet je wel op
voorhand boeken !
Koksijde heeft de wind van achteren maar
vooral : vergeet je oordopjes niet !
Vrijwilliger Johan

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 30
Proficiat Marc Chantrenne !

Colofon

Antwoordstrookje
“Wie is het?”

HOOFDREDACTEUR
J. Nagels

Naam bewoner:
REDACTIE
Medewerkers
J. Danneels
R. Vlaemynck
H. Rommel
L. Doise
G. Ballieu
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
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