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Voorwoord

Ter Duinenlaan 35 - 8670 Koksijde
T 058 533 900   |   F 058 533 97
info@dunecluze.be   |   www.dunecluze.be

In een woonzorgcentrum worden we vaak geconfronteerd met leven en dood.
Steeds een proces van afscheid nemen en herbeginnen, maar dit is jammer genoeg  de dagdage-
lijkse realiteit waar onze mensen mee moeten omgaan.

Maar soms overvalt de tragedie ons ook vanuit een onverwachte hoek.
In het weekend van 17/18 april namen we afscheid van een fi jne collega, Rosie Nollet.

Rosie werkte hier in de zorg van de start Dunecluze op dienst rood.
Ze was voorheen in het KEI acti ef, maar bij de opening van dienst rood op 01/10/2011 kwam ze 
onze diensten vervoegen.
En de bewoners zullen het geweten hebben…
Een warme zorggever, met veel aandacht voor elke bewoner, steeds bezorgd voor het welzijn van 
elke medemens, dit maakte haar bijzonder geliefd bij bewoners en collega’s.
Haar Filipijnse roots waren hoorbaar in haar sappig en charmant taalgebruik, ze zett e ook hulpac-
ti es op touw voor haar geboortestreek bij een natuurramp,… ze was zo’n lieve medemens.

En hoewel ze klein van gestalte was, kon ze kordaat en sterk uit  de hoek komen, maar steeds  op 
een asserti eve en correcte manier.

Ze werd echter al jaren terug geveld door een zware ziekte, maar bleef dapper vechten tot het 
einde. Ze kwam zelfs nog met heel veel moed en hoop haar corona-vaccins ontvangen.
Maar de ziekte was moeilijk te stoppen en met ondersteuning van haar man, arts en een team 
van Dunecluze nam ze defi niti ef afscheid.
Onze gedachten gaan uit naar haar man Geert die moedig aan haar zijde stond en een speciaal 
woordje van dank aan onze Dunecluze collega’s Rosielyn Versoza  en Vicky Degrande.

Ze blijft  in onze gedachten
Directeur Jan Nagels

Waar je ook bent
Ik zou het niet weten

Niet in afstand of tijd te meten
maar ik heb je bij me

Diep in mij
Daarom ben je zo dichtbij

Toon Hermans

Lieve Rosie, lieve collega, lieve vriendin,
Bewonderenswaardig was je levenskracht

Sterk was je strijd tegen je ziekte
We zijn bedroefd, 

maar dankbaar voor alle liefde,
vriendschap en zorg waarmee 

je ons omringde

Je collega’s

vriendschap en zorg waarmee 
je ons omringde

Je collega’s
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gen buiten. Tijdens de maand maart en april werden er ook enkele quizzen georganiseerd op een 
coronaproof manier. Alle bewoners kregen een boekje met vragen en de 5 bewoners die het best 
scoorden, kregen elk een leuke prijs. Heel wat bewoners hebben hun kennis op de proef gesteld 
over verschillende onderwerpen. Zelfs de thuisverpleging werd betrokken om zoveel mogelijk 
antwoorden te vinden. Verder hebben we ook samen enkele films bekeken. The Sound of Music 
is een klassieker en ook een favoriet onder onze bewoners. Een andere film La La Land, viel zeker 
ook in de smaak door onze bewoners. 

Doornhuys 

Julien vertelt...

Hallo iedereen,
We zijn weer enkele maanden verder in 
Doornhuys en er is een lichte wijziging wat 
de bewoners betreft. Eerst en vooral heeft 
Florent de straat overgestoken en verblijft 
hij nu vast in Dunecluze. In zijn plaats komt 
Maria als nieuwe bewoonster aan in Doorn-
huys. Maar na een lange en moeilijke winter 
is de lente opnieuw in het land en kunnen 
we wat meer inzetten op gezellige wandelin-

Hallo medebewoners,
We vertelden eerder over Cassel en nu rijden we 15 min verder naar Clairmarais. De weg  
ernaartoe is reeds een belevenis op zich. Zo komen we aan en zien we een kleine kerk en een 
groentewinkel met absolute topproducten van de streek, maar er is zoveel meer.
Clairmarais is een topbestemming omdat er heel wat te beleven en te doen valt.
We sommen het even op:
Ten eerste is er het prachtige bos waar je uren 
kunt in wandelen. La Forêt Domaniale de 
Rihoult Clairmarais  met zeer diverse bomen 
zoals eiken, beuken, loofbomen, sparren en 
ook een vijver gevormd door een bron die jaar 
in jaar uit water opborrelt. Men zegt dat het 
water goed zou zijn tegen hoofdpijn. Rustend  
op de banken rondom heb je een  prachtig 
zicht op eenden en ganzen en als je geluk 
hebt zie je er een hertje. Het bos is echt een 
biotoop met verschillende bloemen en insecten zoals kevers en libellen. De soort en hoeveelheid 
planten en insecten zijn afhankelijk van de seizoenen. Gelukkig is het er nooit druk, enkel tijdens 
het jachtseizoen kan men er niet vrij wandelen.   
Het volgende deel is La Grange Nature een ontvangstchalet met veel documentatie en een  
ruime parkeergelegenheid en veel banken om te rusten en te picknicken. Dit is niet alles, vanuit 
de chalet wandelt men verder naar en in de Oudomarois.
Hier begint een droom van een wandeling. Langs de vele vijvers met riet en loofbomen werd een 
houten wandelpad aangelegd boven de grond en het water. De wandeling duurt ongeveer een 
uurtje langs de vele waterpartijen en zicht op de vele bloeiende waterplanten en andere  
bloemen. Op het einde van het pad is er een grote chalet met klapluikjes om ongestoord de  
vogels te kunnen bekijken in de maand mei. 
Volgende bestemming is de Audomarois. Eerst wat uitleg over de Audomarois. Audomarois is een 
landbouwstreek in een van natuur uit waterrijk gebied die zeer vruchtbaar is. Jaarlijks worden er 
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miljoenen bloemkolen gekweekt van uitzonderlijke kwaliteit. Er worden er maar liefst  50 
verschillende groenten gekweekt. Het zijn echte topproducten. In de bloeimaand staan sommige  
velden in paarse kleuren van de arti sjokken, echt prachti g. Het is zo dat gans de vlakte van de 
Audomarois  een wirwar is van kanaaltjes. Zo bevat de Audomarois 800 km aan kanalen. 

Doornhuys assistenti ewoningen 
Interesse? Neem contact op via

 058/533.900 of doornhuys@dunecluze.be 

Jarige bewoners in Doornhuys

03/05 Estelle Houwen 08/06 Monique Delorge 16/07 Lieve Van Havere

17/05 Olga Parmenti er 09/06 Paula Van Hyft e 18/07 Annie Lucidarme

27/06 Christi ane Lammey

Op een paar plaatsen kan men excursies  
maken per boot met een gids die uitleg geeft  
over het prachti ge gebied waar de begroeiing 
soms over de hoofden scheert. 
Een uitstekend restaurant staat aan de rand 
van de Audomarois met een mooie tuin om 
buiten te kunnen eten met streekgerechten 
en topbieren. Deze streek heeft  dus veel 
bootjes nodig. De bootjes worden ter plaatse 
gemaakt met een jarenlange traditi e… Ruches en Bacoves genaamd.
We geven ook enkele foto’s mee om een visueel idee te geven van de streek Clairmarais

Groetjes en het volgende arti kel zal gaan over  Saint Omer.

Jarige bewoners in Doornhuys

16/0716/07 Lieve Van Havere
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Nood aan thuisverpleging?
Neem contact op via

 058/533.900 of info@dunecluze.be 

Thuisverpleging

Op zoek naar een stageplek als studente zorgkundige schreef ik Dunecluze Thuisverpleging aan 
en kreeg ik al snel een enthousiast antwoord dat ik in hun team aan de slag kon. 
Op mijn 1ste stagedag werd ik al meteen vriendelijk onthaald en kreeg ik al wat verdere info mee 
over de werking en diverse taken binnen het team. Ik mocht onmiddellijk mee de baan op met één 
van de verpleegkundigen die me bij iedere klant vriendelijk voorstelde, wat meteen vertrouwen 
gaf aan mezelf en de zorgvrager. 
Mijn vooroordeel dat kwanti teit in de thuisverpleging soms weleens zou durven primeren boven 
kwaliteit werd al vanaf dag 1 volledig weggeblazen. Ik was positi ef verrast over de erg persoonlijke 
aanpak, de aandacht voor de mens naast zijn zorgbehoeft e, de vriendschap en genegenheid die 
duidelijk voelbaar is en dit naast de uiterst professionele zorgverlening op zich. 
Als zorgkundige is het aantal uit te voeren taken beperkt gezien er heel wat taken exclusief zijn 
voor verpleegkundigen (zoals wondzorg, inspuiti ngen, compressietherapie,  medicati e zett en, 
sondes en chemotherapie aan-en afk oppelen…). 
Iedereen binnen het team deed hier echter zijn uiterste best om me de toegelaten taken 
grondig te laten inoefenen en/of te begeleiden, maar toch ook de nodige ti jd te nemen om me 
bij de verpleegkundige handelingen een uitgebreide duiding te geven. Wat me zeker opviel was 
dat er ondanks de beperkte ti jdsspanne toch ook erg veel aandacht wordt besteed aan detailzorg 
(scheren, haren, tanden, nagels, brilglazen, hoorapparaten, huidhydratati e, kledij, juwelen, etc) om 
de zorgvrager zijn welbevinden te bevorderen. 
Ik heb deze stageperiode echt als heel leerrijk en moti verend ervaren en ben oprecht blij dat ik 
hier nog 5 weken mag meelopen.  
Het belangrijkste dat ik meeneem van het team Dunecluze is dat elke collega verschilt qua 
benadering en aanpak, maar dat ze allemaal wel duidelijk 1 ding gemeen hebben: een GROOT en 
WARM hart voor de zorg en de zorgvrager!!

Als student meelopen bij thuisverpleging Dunecluze
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Dementi e

De coronamaatregelen hadden een immense impact op het leven van personen met dementi e. 
Thuiswonende personen met dementi e kregen plots minder of helemaal geen bezoek meer van 
hun familie en vrienden. Het algemeen advies was immers niet-essenti ële verplaatsingen en 
contacten te vermijden. In de afweging ‘autonomie of geborgenheid’ trok men de kaart van de 
geborgenheid/veiligheid: geen risico’s nemen. De dagverzorgingscentra werden gesloten. 
Bezoek van familie in het woonzorgcentrum werd ti jdelijk stopgezet. In de woonzorgcentra werd 
alleen nog gewerkt met het vaste personeel. Kappers, pedicuren, vrijwilligers en anderen werden 
geweerd. Er was geen over- en weergeloop meer. Wie nog langskwam behoorde tot een kleinere 
kring van “bekenden”. Het dagritme vereenvoudigde zich tot een aantal ijkpunten. In een aantal 
leefgroepen in woonzorgcentra werd de band tussen bewoners en zorgpersoneel versterkt door 
de coronacrisis. Een vertrouwensband ontstond sneller en was diepgaander. Fundament zes uit 
het referenti ekader dementi e (‘een warm team van zorgverleners en vrijwilligers’) kwam op veel 
plaatsen nog meer tot leven. We kregen veel signalen dat dit voor personen met dementi e meer 
rust gaf in hun leven.
Maar er waren ook negati eve gevolgen van de lockdown. Zorgpersoneel met 
beschermingsmateriaal werd soms als bedreigend ervaren, het verminderen of stopzett en van 
bezoek in zowel thuissituati e, assistenti ewoningen als woonzorgcentra werd soms ervaren als 
straf.
“Waarom blijft  iedereen zo ver van mij af staan? Ben ik gestraft ?”
Tegelijk betekende deze situati e een gevaar op vereenzaming. De impact van isolement mag niet 
onderschat worden. Verschillende gesprekspartners getuigen van ernsti ge fysieke achteruitgang, 
depressie, apathie, ... 
 “Stemmings- en gedragsproblemen bij bewoners zijn toegenomen in ernst en frequenti e ten 
opzichte van de periode voor de pandemie. Een groot deel van de bewoners, familieleden en 
zorgmedewerkers melden achteruitgang in de gezondheid van bewoners ti jdens het 
bezoekverbod” en “De frequenti e en ernst van stemmingsen gedragsproblemen van bewoners 
zijn toegenomen ti jdens het bezoekverbod.” 
Een toename in de ernst van depressie, angst en prikkelbaarheid van bewoners op een afdeling 
werd door meer dan 60% van de medewerkers in de directe zorg over heel Vlaanderen gemeld. 
Opvallend is dat deze onderzoekers er een paar keer op wijzen dat deze negati eve gevolgen er 
minder waren voor bewoners met cogniti eve problemen, alsof de dementi e een buff er opwerpt 
tussen de coronamaatregelen en de gevolgen van eenzaamheid. 
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Vrijwilligers
Van 15 maart tot 21 maart was het week van de zorg. In deze week hebben wij van verschillende 
hoeken tal van complimenten en cadeautjes gekregen. Waarvoor heel veel dank! Dit doet ons 
telkens echt goed! 

Hier een mailtje die we toegestuurd kregen van vrijwilliger Georges:

“Beste directie en alle personeelsleden van Dunecluze,

Ik wil jullie allen, ter gelegenheid van de week van de zorg, bedanken en feliciteren voor al dat  
geleverde werk in deze moeilijke corona-tijden.

Jullie totale inzet en volharding voor onze bewoners geeft blijk van grote beroepskennis in jullie  
dagelijkse job. Steeds met de glimlach op het gezicht en een vriendelijk woord (ook naar ons de  

vrijwilligers ) strekt jullie tot eer.
Ik zou zeggen hou de moed er in en doe verder zoals jullie bezig zijt.

Dit komt uit de grond van mijn hart.
PROFICIAT

Georges”

Vrijwilligers Freddy en Noëlla verrasten ons met mooie paasbloemetjes! Ook van verschillende 
familieleden van bewoners kregen we paaseitjes, pralines enzovoort. Een hele dikke dankjewel 
hiervoor!
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Interview Simon Stroobant

Ik ben Simon Stroobant, 31 jaar oud. Na 9 maanden renovatie ben ik vorig jaar verhuisd naar  
Koksijde bad, ik ben een verre buur van Dunecluze.
Ik woon alleen, heb geen vrouw en geen kindjes. Ik doe het huishouden, koken en de tuin all by 
myself. Ik werk sinds 8 jaar bij Vandermeeren Interieurs als adviseur in Veurne, het inrichten van 
tweede verblijven aan zee. 

Mijn hobby's zijn vooral sport, trailloper en koken doe ik ook graag en veel. 

Tijdens lockdown 1 heb ik veel gewerkt in mijn huis en lockdown 2 veel gewerkt in de tuin, toen 
deze klaar was zocht ik een bezigheid. Zo ben ik terecht gekomen in Dunecluze. Ik zorg graag 
voor de mensen, heb een groot hart en doe graag iets terug voor de maatschappij. 

Na de lockdown ben ik blijven komen als  
vrijwilliger op mijn vrije voormiddag. 
Het is een beetje therapie geworden voor mij. 
Even de voetjes op de grond, hoofd 
leegmaken en toch mensen gelukkig maken.

Zowel de werknemers als de bewoners van 
Dunecluze zijn altijd blij van je te zien. 

Ik heb zeer goede ervaringen met 
Dunecluze. Zeer professioneel team, goeie 
begeleiding van de bewoners, lekker eten...
 
Organisatorisch zit het ook zeer goed in 
Dunecluze.  Als ik de ervaringen bekijk bij 
vrienden die ook vrijwilliger zijn in andere 
wzc's ben ik met mijn gat in de boter gevallen!
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Kei

In Kei wordt telkens bij iedere opgenomen 
patiënt een onthaalbrochure gegeven.  
Hierin staat informatie over de werking van 
het ziekenhuis, de medewerkers van het KEI, 
de behandelingen enzovoort. De laatste  
onthaalbrochure dateerde al van 2016. Het 
werd dus tijd om deze in een nieuw jasje te 
stoppen en aan te passen aan de  
hedendaagse werking van het KEI. De nieuwe 
onthaalbrochure bestaat uit vier rubrieken, 
namelijk uw opname, uw verblijf, uw ontslag 
en uw nabehandeling. Voor de Franstalige  
patiënten is er een Franstalige 
onthaalbrochure. 

Nieuwe onthaalbrochure
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Activiteiten
Livestream

Jammergenoeg kunnen er door de corona-
maatregelingen geen optredens in Dunecluze 
doorgaan. Maar dat houdt ons niet tegen om 
toch een feestje te bouwen. Met de hulp van 
Casino Koksijde konden we samen met onze 
bewoners meezingen en dansen op de hits 
van Willy Sommers. Even vergaten we onze 
zorgen... Dankjewel Casino Koksijde voor de 
organisatie!

Wereld Autisme Dag

Vrijdag 2 april was het Wereld Autisme Dag. 
De Algemene Vergadering van de Verenigde 
Naties besliste op 18 december 2007 om 2 
april uit te roepen tot Wereld Autisme Dag. 
Jaarlijks vinden in de periode rond 2 april 
wereldwijd allerlei evenementen en 
initiatieven plaats die de samenleving verder 
willen sensibiliseren rond autisme, zodat 
mensen met autisme en hun directe 
omgeving op meer begrip kunnen rekenen. 
Ook Dunecluze wou hierin zijn steun tonen. 
Daarom deed het personeel die dag hun 
schorten binnenstebuiten aan.
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Koers

Op vrijdag 19 maart waren de organisatoren 
van de koers al druk in de weer alles klaar te 
zetten voor de koers ‘Bredene Koksijde  
Classic’. We hadden geluk want de aankomst 
van de koers lag ze goed als voor ons huis.

Om 16u30 werden de eerste gladgeschoren beentjes gespot. Drie lokale rondes!
Enkele bewoners van dienst oker konden van al dit moois genieten vanuit de cafetaria. De  
bewoners van dienst groen en dienst oker keken naar het spectakel vanuit het raam. Een hapje en 
een drankje mocht niet ontbreken.

De ‘coureurtjes’ werden goed gekeurd door de vrouwelijke bewoners.

Een leuke namiddag! 
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Bingo 

Broodjes bakken op dienst groen

Bakken op dienst oker

Het is geen geheim dat we in Dunecluze 
graag bakken. Wat is het leuk om de geuren 
op te snuiven tijdens het bakproces. En zeg 
nu zelf, de geur van vers gebakken brood doet 
toch watertanden? Op dienst groen bakten 
ze verse ovenkoeken. ‘s Avonds werd er extra 
veel gesmuld, want als dat zo zelf wordt  
gemaakt, proef je die liefde die er extra in zit 
en is alles veel lekkerder!

Op woensdag is het op dienst oker naar  
wekelijkse traditie opnieuw tijd om bingo te  
spelen. We gingen dit maal met enkele  
bewoners in de cafetaria zitten om bingo te 
spelen. Het is maanden geleden dat onze 
bewoners eens hebben kunnen genieten van 
de cafetaria. Voor enkelen onder hen was het 
een dagelijkse routine om er op bezoek te 
gaan. Samen met een drankje werd er volop 
genoten van het spelletje bingo!

Wekelijks bakken de bewoners van dienst 
oker iets lekkers voor bij de koffie. Deze 
week was het tijd om chocolade cupcakes te 
bakken. Alleen is het soms moeilijk om al het 
deeg in de vormpjes te krijgen. Als het maar 
smaakt! De dag nadien konden de bewoners 
smullen van een lekkere grote chocolade  
cupcake bij de koffie! Smakelijk!
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Keramiek

Marktbezoek

Zoals jullie reeds weten, komt onze  
vrijwilligster Noëlla wekelijks bij ons op  
bezoek om samen met de bewoners echte 
kunstwerkjes te maken. Zo boetseerden ze op 
dienst groen kikkers. De bewoners stonden 
versteld van wat ze zelf nog konden  
verwezenlijken. Ook op dienst oker en rood 
boetseerden ze heuse kunstwerkjes!  
Dankjewel Noëlla voor opnieuw zeer  
geslaagde creatieve namiddagen!

Wat zijn we blij dat de coronamaatregelingen het ons toelaten om opnieuw naar de markt te 
mogen gaan. Samen met een beperkt groepje bewoners en met aandacht voor de corona- 
maatregelingen kunnen we opnieuw genieten van de buitenlucht. Wat doet het ons deugd om 
tijdens de wandeling de gekende marktkraampjes opnieuw te kunnen bezoeken. Jammer genoeg 
kunnen we onze traditionele koffiestop nog niet maken, maar dan wandelen we iets langer en 
genieten we van de eerste lentezon.  
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Marley op bezoek

Paasdecoratie maken

Wat gaat de tijd snel! Onze kerstversiering is 
nog maar pas goed en wel opgeborgen en we 
mogen alweer de paaseitjes uithalen! In de 
winkels zie je ook de etalages mooi versierd 
met tal van paasversieringen. In grootwaren-
huizen kan je al kilo’s chocolade paaseieren 
kopen. Maar ook bij ons in Dunecluze halen 
we de paassfeer in huis. Arlette en Liliane 
haalden opnieuw hun creatieve kunsten bo-
ven en zorgden ervoor dat Dunecluze 
opnieuw in een heus paastafereel werd  
versierd. Op dienst maakten ze versiering om 
in de paastakken te hangen. En dat deden we 
natuurlijk in thema, met een lekker chocolade 
eitje erbij. Eentje maar... 

Marley is een Berner Sennen puppy van 5 
maanden oud. Het is de nieuwe mascotte van 
dienst oker. Omdat Marley nog zo klein is, 
komt hij wekelijks één of twee namiddagen 
op bezoek. Marley houdt ervan om 
snoepjes te krijgen. Hij is echter al de 
aandacht en streeltjes nog niet gewoon 
waardoor hij wat bang is. Verder is het een 
hele lieve hond. Wanneer hij dienst oker 
gewoon zal zijn, zal hij hier zonder problemen 
ook heel erg van de aandacht genieten! En 
niet alleen Marley geniet, ook de bewoners. 
Het is voor hen eens iets anders om terug een 
huisdier te hebben. Velen onder hen hebben 
steeds huisdieren gehad en missen dit hier 
in Dunecluze. Ze genieten van de puppy die 
door dienst oker loopt te ravotten.
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Apero op dienst groen

Verjaardagsfeest

Op 19 maart was het op dienst oker weer ti jd voor een feestje. We vierden toen alle jarigen van 
februari en maart. De bewoners werden getrakteerd op pannenkoeken en een concert van onze 
hoofdverpleegkundige Amber. Amber speelt viool en zingt in haar vrije ti jd in een koor. Voor deze 
gelegenheid bracht ze haar viool eens mee naar de werkvloer. Ze gaf ons een concert waar de 
bewoners heel erg van genoten! Een hele dikke dank u wel hiervoor! Het was een fi jne namiddag 
en wat heeft  het de bewoners gesmaakt!

‘s Avonds op dienst groen houden de 
bewoners ervan om toch te genieten van een 
aperiti efj e voor het avondeten. De bewoners 
worden dan bij elkaar gezet zodanig ze nog 
wat kunnen keuvelen en het personeel zorgt 
voor de nodige versnaperingen en een glaasje 
cava. Van die kleine dingen kunnen onze 
bewoners echt genieten en daar draait het 
toch om hé.
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Brunch op rood

Op donderdag 18 maart was het feest op 
dienst rood. De dag ervoor was het alle 
hands aan dek om alles klaar te krijgen voor 
de brunch. 
Heel wat lekkers werd die dag verorberd. 
Zoet, harti g, een lekker drankje, alles erop 
en eraan op die dag. 
Amber, de hoofdverpleegkundige van dienst 
oker, zorgde voor een leuke sfeer met haar 
mooie heldere stem en met haar mooie 
muziek gespeeld op haar viool.
Iedereen was heel tevreden en moe en 
voldaan konden we de dag afsluiten.
We kijken al uit naar het volgende feest! 
Want eten en drinken is alti jd fi jn! 

Decorati e maken op dienst groen

Op dienst groen zijn ze creati ef in de weer 
geweest. Uit eierdozen werden er gele 
narcissen nagemaakt. Deze werden in 
paastakken gestoken en zo hadden we een 
mooi tafelstuk om onze dienst wat in de 
paassfeer te  brengen. paassfeer te  brengen. 
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Interacti eve paaswandeling

Opwarmertje! Warme choco-
lademelk.

Amuzement! Petanquespel 
aan de petanquebaan bij 
Maartenoom

Onze paashaas deelt 
paaseitjes uit aan de 
deelnemers 

Ontroering. Er wordt een 
paasverhaal verteld.
Ontroering. Er wordt een 

Andere jaren vieren we uitgebreid ons paasfeest met een paaseierenzoektocht met de kinderen 
en kleinkinderen van het personeel en erna een optreden voor groot en klein. Jammer genoeg 
konden we ook dit jaar niet laten doorgaan. Maar we bleven niet bij de pakken zitt en en dachten 
na over een leuk alternati ef. Al snel kwamen we op het idee om een interacti eve paaswandeling 
te organiseren. We zorgden voor 4 verschillende standjes die de wandelaars ti jdens hun 
wandeling tegenkwamen. Op die manier konden we de bewoners de mogelijkheid aanbieden om 
toch een acti viteit te kunnen doen met hun geliefde familieleden. En wat werd er genoten! De 
paashaas zorgde voor de nodige entertainment en zoeti gheid. En ti jdens de standjes kon er 
gelachen worden en werd er ti jdens het paasverhaal soms een traantje weggepinkt. 
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Naast de interactieve paaswandeling zorgden we ervoor dat al onze bewoners een verwenpaas-
ontbijt kregen. Er werden tientallen appelsienen geperst, er werd fruitsalade gemaakt, eitjes ge-
bakken en als dessert kregen ze een overheerlijk groot chocolade paasei. De bakker zorgde voor 
een broodje in de vorm van een paashaas om ons paasontbijt volledig te maken. De 
bewoners genoten van al dat lekkers. Op deze manier zorgden we ervoor dat er in Dunecluze 
toch wat paassfeer aanwezig was en we even niet dachten aan al die maatregelingen en corona 
verhalen... En als je de foto’s bekijkt, kunnen we wel zeggen dat we hierin geslaagd zijn!

Paasverwenontbijten
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Huwelijksverjaardag

Op woensdag 7 april waren Thérèse Vermote met haar man 65 jaar getrouwd! Een 
gelegenheid om niet zomaar te laten passeren. Er was een heerlijke taart en met een glaasje cava 
konden we klinken op de liefde. Jammer genoeg overleed Thérèse op maandag 12 april. Maar 
wat zijn we blij dat we toch nog samen dit hebben kunnen meevieren. We zullen Thérèse en de 
ontzett end mooie liefde met haar echtgenoot niet snel vergeten... We wensen de familie dan ook 
onze oprechte deelneming.

Buiten acti viteit

De lente hangt in de lucht en daar profi teren we natuurlijk van. We namen enkele bewoners mee 
naar de tuin.  Daar deden we wat gymnasti ek oefeningen om in beweging te blijven. Ondertussen 
genoten we van de eerste warme zonnestralen. Hopelijk de voorbode van opnieuw een mooie 
zomer. 
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Activiteitenkalender

Onze activiteiten in mei, juni en juli

mei juni                                  juli
11/05 Ligne Douce 

verkoop nacht- 
kledij en lingerie

21/07 Nationale Feestdag

13/05 O.H. Hemelvaart

18/05 Elysées Shoes
verkoop schoenen

23/05 Pinksteren

Volgende activiteiten staan op de planning voor de maanden mei, juni, 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!

Corona gooit op vele vlakken wat roet in het eten. 
Zo ook bij onze activiteiten. Wij doen ons best om 

met het ergoteam zo veel mogelijk activiteiten aan te 
bieden. Maar deze kunnen niet altijd, zoals 

voorbijgaande jaren, op dezelfde manier doorgaan. 
We wachten de maatregelingen af en houden jullie op de 

hoogte!

15 juni FEEST!
10 jaar Dunecluze!

Dit vieren we 
samen met al onze 

bewoners. 
Verdere info volgt!
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Personeel
Pensioen

Kelly is afgestudeerd in het Annuntiata 
Instituut te Veurne. Daarna heeft ze drie jaar 
gewerkt als zorgkundige in het zorgverblijf Ter 
Duinen. Ze woont samen met haar vriend en 
heeft een hond Faolan, een Mechelse herder. 
Ze heeft sinds kleins af aan gevoetbald, reeds 
13 jaar in totaal. Toch denkt ze dat dit jaar 
haar laatste seizoen wordt, tijd voor andere 
zaken. Kelly, welkom op dienst oker!

Nieuwe medewerkers

Leen werkte sinds februari 2008 in het KEI en 
verhuisde in 2011 met ons naar Dunecluze. 
Ze  werkte als zorgkundige op dienst groen. 
15 april was haar laatste werkdag. Op dienst 
gaven ze haar een leuk afscheidsfeestje. Maar 
Leen, geen vaarwel, maar tot ziens! Geniet 
van je welverdiende pensioen.

Geboorte

Lisa, medewerker van het onthaal in Dune-
cluze is bevallen van een flinke zoon! Achiel 
Sarrazijn, hij meet 53cm en weegt 3,724 kg. 
Een héle dikke proficiat aan de kersverse 
ouders! 
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Verjaardagen

Onze jarige bewoners van de komende maanden

mei juni                                       juli 
01/05 Maria Pennick 07/06 Florent Ryckaert 01/07 Fredy Charlot

03/05 Cecile Clinckemalie 09/06 Maria Desmadryl 01/07 Rosa Nutt ens

08/05 Maria Vanbillemont 09/06 Maria Stevens 07/07 Cecile Blackaert

09/05 Josée De Mets 11/06 Monique Neckebroek 12/07 Margaretha Deman

14/05 Marie Grauwet 23/06 Henriett e Vercaemert 13/07 Albert Bolle

15/05
Ghislaine Van Pachter-

beke
23/06 Renee Vereecke 16/07 Odett a De Coster

23/05 Genowefa Bialy 24/06 Elza Demeulenaere 18/07 Irène De Ridder

27/05 Madeleine Dewaele 25/06 André Goossens 19/07 Christi anne Dehaes

31/05 Denise Decroock 26/06 Erna Coucke 20/07 Agnes De Roo

30/06 Nelly Vanbillemont 25/07 Walter Dehaene

30/07 Maria Depuydt
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Onze jarige personeelsleden

mei juni                                 juli
01/05 Julie Szekely 06/06 Amélie Diaz 01/07 Sandra Zöldi

03/05 Mia Huyghe 08/06 Dorine Decroos 06/07 Nicole Simoens

03/05 Bo Neudt 09/06 Merlijn Dekeyser 07/07 Shana Debeer

04/05 Sabine Samyn 13/06 Evi Swinnen 16/07 Els Janssoone

06/05 Els Clou 14/06 Laeti ti a Alderweireldt 16/07 Laurie Breux

07/05 Isabelle Vanoost 16/06 Anne- Marie Dezutt er 23/07 Jessica Vandenbulcke

12/05 Wendy Debeer 20/06 Kimberly Carpenti er 24/07 Shana Rooms

14/05 Marie- Christi ne Lefever 23/06 Veronique Mallefroy 26/07 Suzy Dhondt

20/05 Caroline De Ceuninck 24/06 Lisa Sinty 26/07 Gabrielle Dos Santos

22/05 Fabienne Bartholomeus 27/07 Mady Leeman

24/05 Nathalie Heyne 27/07 Kelly Vandenbussche

26/05 Ann Patt yn 30/07 Nathaly Ryssen

28/05 Lauri Desmet

30/05 Virginie Deswarte
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Wistjedatjes
Week van de zorg “Ik hou van u”

Zondag 21 maart was het de dag van de zorg. 
Nergens opendeurdagen omwille van corona, 
wel de campagne ‘Ik hou van u’ die op poten 
werd gezet. 
Er werd een oproep gedaan aan alle 
woonzorgcentra om samen met de bewoners 
het liedje ‘Ik hou van u’ van Noordkaap te 

Alle personeelsleden van Dunecluze kregen 
een mooie att enti e van de directi e. Een 
cadeaubon, een cd, handontsmetti  ng en 
mondmaskers. Heel erg bedankt voor dit 
mooie inti ati ef, het wordt door alle 
personeelsleden ten zeerste geapprecieerd. 

zingen.
Dunecluze twijfelde geen seconde om 
hieraan deel te nemen. 
We zett en 14 bewoners buiten op de parking 
in de vorm van een hart, gaven hen een hartje 
op een stokje in de hand en zongen uit volle 
borst mee .
We stuurden ons fi lmpje door en ja hoor, 60 
winnaars en wij waren erbij! 
We kregen 50 boxen met originele 
hebbedingetjes en veel lekkers in. Deze 
boxen werden verdeeld over de bewoners die 
deelnamen aan het fi lmpje en de bewoners 
van Doornhuys. 
Een leuke ervaring voor ons allemaal.
Het fi lmpje kan bekeken worden op onze 
facebookpagina!
Zoals Noordkaap zingt, ‘Geef me een kus’, 
geven wij een kus aan alle bewoners die 
hieraan deelnamen.
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Verkoop keramiek

Andere jaren verkopen wij onze kunstwerkjes die 
gemaakt worden in de keramiekacti viteiten ti jdens 
kerstmarkten, kunstmarkten enzovoort... 
Jammer genoeg kunnen we dit niet doen dit jaar 
door de coronamaatregelingen. MAAR wisten jullie 
dat de kunstwerkjes uitgestald staan in een mooie 
vitrinekast op de gelijksvloer van Dunecluze? Daar 
kunnen jullie enkele werkjes bewonderen én 
aankopen! Indien interesse in andere werkjes of 
een voorstel om iets uit te werken door onze 
creati eve bewoners, laat gerust weten. 

Tripje met de duofi ets eindigt wat anders dan verwacht...

Wist je dat de vrijwilliger Bert en Valère van 
dienst groen een lekke band reden met de 
duofi ets?
Op een mooie namiddag beslisten Bert en 
Valère een ritje met de duofi ets te maken. Ze 
maakten een grote toer, maar plots sloeg het 
noodlot toe. Bert raakte een obstakel op de 
weg en pssssst een lekke band. Valère werd 
gedepanneerd door Rosalie en Bert bracht de 
duofi ets rechtstreeks naar de fi etsenmaker. 
Wat een belefenins! 
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Bewoners

In de maanden februari en maart mochten we de volgende bewoners verwelkomen:

K.115 Ilda Morti er K.121 Florent Ryckaert

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

Octavienne Pirson 
(01/02/1928 - 11/02/2021)

Godelieve Vermeersch
(17/03/1935 - 14/03/2021)

Nieuwe bewoners

Overleden bewoners

De bewoners van de kortverblijf kamers vermelden we hier niet, 
gezien het verloop van die bewoners heel groot is. 

Desalniett emin heten wij ze ook van harte welkom in ons huis!
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Koksijde leeft
De lentekriebels doen het jonge groen 
ontluiken en de natuur herstelt zich moedig 
van de winter.
Luister eens aandachtig  naar de vogels hoe 
blijgemutst ze voor ons een fluitconcert 
houden.

In Sint Idesbald vind je het museum Krekelhof.  Je vindt er een unieke collectie oude voorwerpen 
en werktuigen (zakhorloges, wekkers, fietsplaten, oude bierkratten, oude vleesmolens, enz...).  

Om dit museum nog meer bekendheid te 
geven en voor een breed publiek open te 
stellen zal de gemeente Koksijde de nodige 
steun verlenen op vlak van logistiek, 
personeel, promotie en onderhoud. Het 
partnerschap met de gemeente zal  het 
toeristisch karakter versterken en aldus kan 
Koksijde zich nog meer outen als kunst- en 

cultuurgemeente.
Goed nieuws is ook dat Koksijde en de IWVA 
(waterwinning Veurne Ambacht) de handen in 
mekaar slaan om de waterschaarste in enkele 
Afrikaanse dorpen te bestrijden.
Sinds 1999 werden 36 waterputten 
gefinancieerd in Burkina Faso. Ze hebben het 
water er hard nodig wegens de 
bevolkingstoename en de 
klimaatverandering. Het is er in vele dorpen 
vaak 5 km lopen om water boven te halen. 
Vorig jaar werd ook steun verleend aan de 
realisatie van een waterput in Faoune de Haute Casamance in Zuid-Senegal.  Dit project werd 
aangebracht door de vzw SOS Casamance.
VZW  SOS Casamance werd opgericht door Sabelle Diatta, verpleegkundige in het Koningin 
Elisabeth Instituut. Onder het impuls van Sabelle en haar echtgenoot werden reeds gelden 
gegeven voor de bouw van een weeshuis, een schoolgebouw met drie kleuterklassen en de 
nodige toiletten.
Dit jaar zal de IWVA een project steunen in Guinee-Bissau.  In het dorp N'Dire wordt een oude 
waterput terug in werking gesteld en een kleine watertoren gebouwd.  Dit moet niet enkel 
drinkwater voorzien voor de lokale bevolking, maar kan ook de lokale economie stimuleren in een 
onherbergzame streek.
In deze drie Afrikaanse landen is water enkel beschikbaar tijdens het regenseizoen (van mei tot 
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half oktober). Buiten deze periode is het er 
kurkdroog.  
In samenspraak met Natuur en Bos – eigenaar 
en beheerder van het natuurgebied – werd de 
oude afsluiting aan de rand van Sint-Idesbald 
nu op twee plaatsen doorgeknipt en vervan-
gen door een castanea-hekwerk met 
voetgangerssluis. Dat gebeurde op het eind 
van de Jan Pootlaan en de Willem 
Elsschotlaan. De buurtbewoners krijgen 

dichtbij een  toegang tot het 
‘Kerkepanne-wandelpad’ dat langs de rand 
van het gebied richting zee leidt.  
In Vlaanderen wil men alle openbare 
verlichting tegen 2030 vervangen door 
ultrazuinige LEDverlichting. Lokaal Bestuur 
Koksijde nam de beslissing om een 
versnelling hoger te schakelen en deze 
verlichting al tegen 2025 te realiseren. Via de 
versnelde ombouw mikt Koksijde vooral op 

een forse daling van haar energieverbruik, -kosten en CO²-uitstoot.
Dit was het goede nieuws dat ik deze maand voor jullie sprokkelde.  
Samen met jullie hoop ik ten slotte dat de vaccinatiecampagne vlot verloopt en dat we elkaar 
weldra kunnen omarmen,

Paul Casselman.
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Naam bewoner:

Kamernummer:

De persoon die we zoeken is:

Bezorg deze strook aan het onthaal

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

Veel succes!

Profi ciat Lucien Vilain!

Wie is het

Vorige winnaar
Ut de Cluze 47

Antwoordstrookje 
“Wie is het?”

Colofon
HOOFDREDACTEUR
J. Nagels

REDACTIE

Medewerkers
R. Vlaemynck
J. Danneels
J. Vandenbulcke
M. Dekeyser

Vrijwilligers
Georges Luca
Simon Stroobant

Bewoners
Julien Demeester



Verantwoordelijke uitgever : Jan Nagels

‘UT DE CLUZE’ is mede mogelijk gemaakt door:

DEZUTTER
UITVAARTCENTRUM

Zeelaan 147
8670 Koksijde
Tel: 058/52.01.23

Langestraat 109
8620 Nieuwpoort
tel: 058/23.35.96

Kerkstraat 38
8430 Middelkerke

tel: 059/30.04.49
www.dezutter.eu
info@dezutter.eu


