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Voorwoord
Beste lezer,
Een zucht van opluchting blies eind vorige maand door vele studentenkamers…de examens zijn
voorbij voor de jeugd, de vakantie is begonnen! Een periode waarin heel wat mensen met de auto
of het vliegtuig betere oorden opzoeken. Maar de coronacrisis heeft eigenlijk al aangetoond dat
we niet altijd moeten wegvluchten naar verre oorden om ontspanning te vinden. Ook in eigen
land is er zo veel te beleven, en dat zullen onze bewoners kunnen beamen! Zij zullen deze zomer
toerist zijn in eigen land tijdens één van de vele daguitstappen die gepland staan. Zo gaat het
ergo team met enkele bewoners naar het dierenpark Pairi Daiza, de havengeul in Nieuwpoort,
de brouwerij Omer, het Destrooper museum,…en als kers op de taart naar de Night of the Proms
Summer edition in de straat van Dunecluze! Een muzikaal evenement om U tegen te zeggen!
Het wordt een zomer waar opnieuw vele bewoners naar uitkijken! Uitkijken doen we ook naar de
uitbreiding van Dunecluze. Na de zomer begint men met de eerste voorbereidende werken. De
werken zullen heel wat bedrijvigheid met zich meebrengen.
Eind 2023 zou de bouw klaar zijn en kunnen
we 24 extra woongelegenheden openen.
De visuele 2D en 3D plannen kunnen jullie
steeds bekijken in de inkom van Dunecluze.
In juli vieren we ook het 11jarig bestaan van
Dunecluze en het 3-jarig bestaan van Doornhuys Assitentiewoningen. Beide feesten zullen gevierd worden met een grote BBQ voor
alle bewoners en een streepje muziek! Heel
wat om naar uit te kijken dus!
Een hele fijne zomer gewenst aan alle lezers van ut de cluze!
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Doornhuys
Binnenkort viert Doornhuys zijn 3-jarig bestaan. Tijd voor een kleine terugblik van die
beginperiode. Het was zowel voor de toekomstige bewoners als ons uitkijken naar die 1ste juli.
Dit ging ook gepaard met de nodige bijhorende spanningen. Zo waren sommige bewoners
lichtelijk bezorgd over de deadline van de bouwwerken. Het zag er namelijk enkele weken voor
opening nog niet helemaal instapklaar uit (zie foto voor). De bistro was bijvoorbeeld in mei nog
niet helemaal op punt. Gelukkig zag het er tegen eind juni al heel wat beter uit (zie foto na)!
Alle bewoners konden op tijd verhuizen en begonnen aan hun hoofdstuk in Doornhuys.

voor

na

In februari 2018 was er voor het eerst beweging te zien op de site. Een jaar later was de ruwbouw al zo goed als afgewerkt en waren de technieken binnenin aan de beurt.

De eerste afgewerkte assistentiewoning, ﬂat 00.06, was in maart 2019 afgewerkt en diende als
modelwoning.

Jarige bewoners in Doornhuys
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14/07

Lucia De Vielder

16/07

Lieve Van Havere

18/07

Annie Lucidarme

24/08

Emile Debaste

18/09

Leon Vandenbosch

25/09

Julien Demeester

Activiteiten in Doornhuys
Bowling
Op donderdagnamiddag kwamen we samen
in de bistro van Doornhuys om een partijtje
te bowlingen! We speelden drie ronden, de
bedoeling was om zoveel mogelijk punten te
verzamelen, die punten werden bijgehouden
door Judy en op het einde van alle ronden
samen opgeteld. Iedereen ging er ten volle
voor. Georges behaalde een mooie score van
19 punten, Simonne deed het schitterend en
smeet 21 kegels omver maar er kan maar één
winnaar zijn. Het was zeer nipt maar Julien
won de bowling namiddag met een score van
22 punten! Nogmaals proficiat Julien.

Brunch
Onze bewoners in Doornhuys werden getrakteerd met een uitgebreide brunch waar
er voor elk wat wils was. Koﬃekoeken, pistoletjes, fruitsla, broodpudding, een eitje, zelfs
boules de berlin… Wat je maar wil! De buikjes
waren meer dan gevuld én er was zelfs nog
wat over om ’s avonds op te eten.
Het was Merlijn z’n verjaardag die dag en dus
werd er uiteraard ook gezongen! De logistiek
medewerker die altijd in Doornhuys gewerkt
heeft, Tanja, kwam zelfs ook even langs met
haar kersverse zoon Jules. Kortom: het was
een geslaagde voormiddag.
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Thuisverpleging
Teambuilding
Thuisverpleging Dunecluze had in de maand juni teambuilding. Ze hebben met een bootje
gevaren op de Ijzee en zijn gaan bowlen. Om de mooie dag af te ronden hebben ze steengrill
gegeten. Een teambuilding versterkt het groepsgevoel. Het was een fijne dag. Geniet van de
leuke foto's van de teamdag!

Elektrische fiets
Bij goed weer zullen de thuisverpleegkundigen van Dunecluze zich voortaan op een
milieuvriendelijkere manier verplaatsen nl.
met de fiets! Voor de kleine afstanden in
Koksijde heeft thuisverpleging Dunecluze
een elektrische fiets aangekocht. Zo zal men
in het hoogseizoen geen tijd verliezen met
het zoeken naar een parkeerplaats én zijn ze
vriendelijk voor het milieu!
Graag zelf als thuisverpleegkundige aan
de slag gaan?
Maak vandaag nog een
vrijblijvende afspraak.
tel.: 058/53 39 33
of mail: thuisverpleging@
dunecluze.be
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Dementie
De psycho-educatiesessies ‘Dementie en nU’
(gebaseerd op een pakket ontwikkeld door
het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen
vzw en de Alzheimerliga Vlaanderen vzw),
gericht naar mantelzorgers van personen met
dementie in de thuissituatie, zijn onlangs
afgerond. In de 10 bijeenkomsten werden
inzichten, kennis en vaardigheden
meegegeven en was er ruimte voor reﬂectie
met lotgenoten.
Concreet komt dit project neer op 10 namiddagen met een interval van twee weken, waarbij het
de betrachting is dat de mantelzorgers:
*
Meer te weten komen over dementie, de impact ervan, hoe ermee om te gaan en
mogelijke ondersteuning
*
Beter kunnen omgaan met de eigen gevoelens, gedachten en zorgbelasting
*
Mensen ontmoeten die hen steunen en begrijpen
Hier volgen enkele reacties van deelnemers aan de sessies:
•
Door jullie allemaal heb ik veel bijgeleerd en ook nog eens fijne mensen leren kennen.
Door jullie voel ik mij sterker tegen die vreselijke ziekte.
•
Via de cursus heb ik veel geleerd. Maar via de vele verhalen heb ik de echte levenslessen/
ervaringen kunnen ontdekken. Soms heel intens.
•
De papieren die we meekregen zijn heel veel waard om op terug te vallen, om gewoon
te kunnen lezen wat ons allemaal overkomt en hoe we ermee kunnen omgaan. Maar de
sessies, die zijn onvervangbaar. Voor mij was de ervaring zo verrijkend: dat ik er niet langer
meer alleen voorsta, dat de anderen ook hun rugzak meedragen en durfden dingen te
vertellen die voor hen moeilijk waren. Zo ontstond een band van vertrouwen en van
medevoelen. De empathie die wij hadden met elkaar deed zo’n deugd!
•
Wij werden gesteund met de raad en daad die we zo nodig hebben.
Want je weet wel: er bestaat geen bijsluiter of handleiding, maar we kregen zoveel tips en
kapstokjes dat het leek alsof er dan toch een leidraad kan zijn. Er werd heel goed in
op onze noden vragen ingespeeld.
•
Ik hoop echt dat er nog veel mantelzorgers de weg vinden naar deze sessies.
•
‘Dementie en nU’ is een aanrader voor elke mantelzorger van een persoon met dementie.
Heel concreet, realistisch en praktisch. Geen saaie theoretische uiteenzetting.
De volgende reeks van ‘Dementie en nU’ zal
starten in het najaar van 2022. Wie meer info
wil of zich al wenst in te schrijven, kan zich
wenden tot:
Els Janssoone (referentiepersoon dementie
en Dementie en nU-coach)
Tel: 058/533 900
dementie@dunecluze.be

Heeft u vragen omtrent dementie?
Heeft u nood aan een luisterend oor?
Of wilt u hulp bij doorverwijzing?
Ons dementieloket is voor u ter beschikking.
Neem gerust contact met ons op
tel.: 058/53 39 00
of mail: dementie@dunecluze.be

Men zegge het voort…
Els Janssoone, referentiepersoon dementie
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Vrijwilligers
Mag ik even…
Het duurt niet lang
Een kleine boodschap, maar van heel
groot belang
Op elk moment van de dag staat er wel
eentje klaar
Soms duidelijk aanwezig, soms bijna onzichtbaar
Niet één maar wel alle 94
Zijn ze voor ons meer dan onmisbaar,
onvervangbaar en onbetaalbaar!
Op 9 juni 2022 mochten we onze vrijwilligers in de spotlights zetten met een mooi dankfeest.
Eindelijk terug in echte feest-stijl…
Het Duo Danny en Marleen zorgden voor ambiance en sfeer. Een heerlijke paella, bereid door
Peter Dalle en Mieke Bruneel, verwende onze smaakpapillen.
En als kers op de taart kregen alle vrijwilligers een kleurrijke vlinder in keramiek. Een creatie van
onze bewoners in samenwerking met vrijwilligster Noëla.
‘Want een Dunecluze zonder vrijwilligers is als een natuur zonder vlinders’
Dankjewel allemaal!

8

9

Kei
PentaPlus
De zorgkundigen hebben vijf verpleegkundige handelingen
aangeleerd in het KEI:
•
Aanbrengen steunverbanden,
•
Voeding geven aan patiënten met
slikmoeilijkheden
•
Parameters nemen
•
Medicatie toedienen
•
Faecalomen verwijderen
Veel vraagtekens bij de zorgkundigen bij aanvang voor dit project:
‘Wat houdt dat in? Moeten wij opnieuw naar school?’
Caroline Verplancke begon te brainstormen:’ hoe gaan we dat organiseren?’
Verpleegkundigen werden gemobiliseerd: ‘wie geeft de theorielessen?
Wie wordt mentor en
begeleidt de zorgkundigen bij hun stage?’.
Zorgkundigen van KEI en Dunecluze werden
in kleine groepjes ingedeeld.
In januari 2021 begonnen de eersten aan hun
‘opleiding’.
Sommigen met een klein hartje, anderen vol
enthousiasme, nog anderen met een beetje
tegenzin… We probeerden er telkens
leerrijke, maar ook aangename uren van te
maken, en dit voor vijf (Penta.. weet je wel)
namiddagen.
20u theorie werd gegeven door Veronique
Meersch (teameider Mobiele Equipe) in
overleg met apotheek, logo, kiné. 75 u stage
werd opgevolgd door de stagementoren op
de afdeling.

Schenking
elektrische rolwagen
Ginette is een ambulante revalidante en heeft
een gunstig rolstoeladviesrapport gekregen
voor een nieuwe scooter. Haar oude
elektrische rolwagen schenkt ze graag aan
KEI uit dankbaarheid.
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Activiteiten
Moederdag
In ons huis zitten er heel wat lieve moeders die we maar al te graag in de bloemetjes zetten. Zo
kregen ze allemaal voor hun moederdag een bloemetje om hun kamer wat op te ﬂeuren. We
zagen heel wat tevreden gezichtjes!

11

Decostyle
Op dinsdag 10 mei kwam Decostyle naar jaarlijkse gewoonte
nog eens langs in Dunecluze. De cafetaria liep al gauw vol met
bewoners voor de hieraan gekoppelde modeshow. Rokjes,
bloesjes, kleedjes en dit in felle of in minder opvallende
kleurtjes, voor elk wat wils. Na de modeshow kon er gretig
gepast worden. Een geslaagde namiddag!

Cupcakes bakken op dienst groen
Op dienst groen maakten we woensdagmorgen lekkere cupcakes! Marie- Rose voelde
zich onmiddellijk geroepen om het beslag te
mixen tot een mooi mengsel. Na het bakken
werden ze dan in de namiddag versierd en
met veel smaak opgegeten!

Atelier in beeld
Op zaterdag 14 en zondag 15 mei nam
Dunecluze deel aan Atelier in Beeld. Zo
kregen we de kans om alle werkjes die de
bewoners gemaakt hebben doorheen het
jaar tentoon te stellen aan anderen. Het was
een zeer warm weekend, maar we mochten
gelukkig toch heel wat mensen inspireren die
langskwamen om alles te bewonderen. We
kregen enorm veel positieve reacties.
Een duwtje in de rug voor de bewoners om door te gaan met hun mooie werken. Enkele mooie
reacties waren. ‘Creatief en mooi resultaat. Het stemt iedereen, zowel de makers als de kijkers,
positief. Doe zo voort!’. ‘Inspirerend, rustgevend, doeltreffend! Proficiat! ‘
Bedankt aan de vele bezoekers en ook een hele dikke en welgemeende merci aan onze top crea
vrijwilligers Noela en Freddy om dit hele weekend aanwezig te zijn!

12

Einde covidperiode dienst groen
Ook bij dienst groen was corona niet buiten
te houden... Om onze bewoners en
personeel zoveel mogelijk te beschermen,
werkte de dienst volledig in quarantaine.
Voor zowel bewoners als personeel was dit
een zware periode. Dit zowel mentaal als
fysiek. Dus we zeiden met heel veel plezier
vaarwel aan al het materiaal. Als blijk van
appreciatie vierden we dan ook de dag dat
alles wat meer naar het normale terugkeerde.

Wandeling na isolatie periode
Ein-de-lijk! Na een zware corona periode
mochten we weer van de buitenlucht gaan
genieten. Deze kans lieten we dus ook niet
aan ons voorbij gaan! Samen maakten we
een grote wandeling en plukten we bloemen
om als tafelversiering te gebruiken. Iedereen
genoot van de frisse buitenlucht!
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Croque monsieur avond op rood
Op maandag 23 mei werden de bewoners op dienst rood verwend met een leuke croque
monsieur avond. De croquesjes vielen bij iedereen heel goed in de smaak. Een fris slaatje en een
lekker glaasje wijn maakten het af. Een gezellige avond! De volgende foto's tonen aan dat we er
een leuk feest van maakten. Een huisbereide maaltijd met veel liefde smaakt toch dat ietsje
lekkerder. En dat gecombineerd met een fris glaasje cava... Da's het "goei leven" toch?

Bowling
Op dienst rood speelden we bowling. Hoe
meer kegels omver, hoe meer punten. Dit
spreekt voor zich natuurlijk! Iedereen smeet
met volle overtuiging om zo de winnaar te
worden van het bowlingspel.

BeleefTV
De beleeftv, een medium dat vaak gebruikt
wordt bij ons. Dit kan ingezet worden op
zoveel manieren dat de ergo dit graag
inschakelt tijdens activiteiten. Maar ook onze
trouwe viervoeters vinden dit amusant. Zo
deed Grenade maar al te graag mee...
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Parachutespel
Op rood deden we een parachute spel, we deden alsof we op zee waren en waaiden eerst
stilletjes om dan veel golven te maken, ook maakten we het wat moeilijker met een bal in het
midden. Deze mocht er niet af vallen en moesten we hoog in de lucht kunnen houden!

Voorwerpbingo
Aan de hand van verschillende voorwerpen
werd er voorwerpbingo gespeeld. Het was de
bedoeling dat de bewoners de voorwerpen
herkenden en zo konden aanvinken op hun
blad. Wie als eerste alles kon aanvinken had
BINGO!

Verjaardagsfeest dienst groen
Om de twee maanden vieren we de jarigen
die de reveu gepasseerd zijn. Telkens een leuk
samenzijn met heerlijke pannenkoeken. We
zetten een kroon op ons hoofd en vieren dit
met toeters en bellen. Een gezellige namiddag
met de nodige ambiance.
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Pizza avond dienst oker
Dinsdag 24 mei werden de bewoners van
dienst oker in de bloemetjes gezet.
Verwennerij met een cava’tje erbij en verse
pizza mochten natuurlijk niet ontbreken!
Samen met enkele bewoners maakten we
in de namiddag de pizza’s. Een pizza hawai,
peperoni en met vele vele groentjes. Geen
keuze te kort! Er werd enorm gesmuld! Zo af
en toe eens iets speciaals, maakt de
bewoners steeds zeer gelukkig! Op naar het
volgende feest!

Wandelingen
Mooi weer, sterke vrijwilligers en enthousiaste bewoners! De combinatie van deze 3 zorgt voor
een deugddoende wandeling. We hopen dat het mooie weer de hele zomer lang van de partij zal
zijn en dat we een groot aantal kilometers zullen kunnen aﬂeggen. Dit natuurlijk met de nodige
tussenstoppen, zodat de dorst op tijd gelest kan worden. Bedankt aan alle vrijwilligers die dit
voor onze bewoners mogelijk maken! De buitenlucht doet ons allen goed!

Vier op een rij
Lucienne en Irene van dienst rood namen
het tegen elkaar op in het spel 4 op een rij!
Allebei zetten ze hun beste beentje voor om
de ander niet te laten winnen, uiteindelijk
werd het een mooie gelijkstand! Goed gedaan
Lucienne en Irene!
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Mini games met Judy
Mini spelletjes, het woord verklapt het al een
beetje. Dit waren allemaal kleine spelletjes die
de bewoners 1 voor 1 samen of tegen elkaar
moesten volbrengen.

Het eerste spel was een proefspel, iedereen kreeg een blinddoek op en moest raden wat ze voorgeschoteld kregen. Dit zorgde er natuurlijk voor dat de lachspieren goed getraind werden!

In het tweede spel moesten ze tegen elkaar een zo groot mogelijke toren bouwen met 1 hand.
Van wie de toren als eerst omviel, was verloren.

Voor het 3e spel moesten de stembanden gesmeerd worden, de opdracht was zo lang mogelijk
AAA zeggen.
Opdracht 4 was om het eerst 6 gooien met de dobbelsteen in zo weinig mogelijk pogingen.
En hop! Toen waren we al bij de laatste opdracht aangekomen, ringwerpen. Een mini spel, maar
maxi portie plezier!
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Maria Desmadryl 100 jaar

Op 9 juni 2022 mochten wij een hele speciale verjaardag vieren. Maria Desmadryl van dienst oker
werd 100 jaar. Maria werd geboren op 9 juni 1922 in Beveren Aan De Ijzer. Ze was de oudste
van 11 kinderen. Tot haar 14 jaar ging ze naar school in Beveren. Daarna moest ze thuis blijven
om te helpen op de boerderij van haar ouders. Toen haar zus oud genoeg was om thuis te blijven
en op de boerderij te helpen, Maria was toen 16 jaar, ging ze aan het werk als huishoudster voor
een onderwijzeres in Knokke. Hier bleef ze 12 jaar lang werken, tot haar 28. Ondertussen leerde
ze haar man, Michel Figoureux, kennen in het Spaans Paveljoen in Izenberge. Haar man zelf was
afkomstig van Hoogstade. Hij was een jaar jonger dan zij. Op haar 28ste huwden ze.
Haar man was secretaris bij de mutualiteit en
moest veel in Veurne zijn, het pas gehuwde
koppel ging daarom in Veurne wonen. Maria
werd toen huisvrouw. Op 32e jarige leeftijd
kreeg ze haar eerste dochter Martine. Het
gezin werd vervolledigd met Marleen,
Katarine, Rika en Herman.
In het jaar 2004 werd haar man ziek, hij kreeg
een trombose. In 2007, na 56 jaar huwelijk,
moest Maria afscheid nemen van haar man.
Een jaar of 2 na het overlijden, verhuisde
Maria naar een appartementje in Veurne waar
ze uiteindelijk tot haar 98 jaar bleef wonen.
Daarna verhuisde ze naar WZC Dunecluze,
waar ze nu 100 jaar mocht worden.
Ze mocht deze dag samen met haar
kinderen en medebewoners doorbrengen.
Een groot feest die van start ging met een
glaasje cava en accordeon- en vioolmuziek
van onze voormalige en huidige
hoofdverpleegster. De burgemeester van
Koksijde kwam langs samen met de schepen
van Koksijde met enkele attenties voor Maria.
Maria en de familie trakteerden iedereen op
schuimtaart. Een feest waar iedereen met volle teugen van genoot!
Bedankt aan de familie en het gemeentebestuur voor de attenties! En aan Maria nogmaals een
fijne verjaardag gewenst!
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Vaderdag
Op 12 juni vierden we opnieuw vaderdag. Naar jaarlijkse gewoonte was het tijd
om de mannen in Dunecluze eens te verwennen. Op vrijdag 10 juni trakteerden
we alle mannen aanwezig op een lekker fris biertje! Met z’n allen trokken we
naar de cafetaria om daar lekker gezellig samen te tafelen. Een biertje met een
kaasje en wat chips erbij. Meer moet dat niet zijn! De mannen genoten met volle
teugen van het verwenmomentje. Zo zou dat meer mogen zijn!
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Cabin Art
Dit jaar gaat de 14e editie van cabin art
door. Thema: Paul Delvaux. Met veel plezier
gingen we hiermee aan de slag met de bewoners. Het verhaal achter het kunstwerk:
Voor dit werk lieten we ons inspireren door
de grootmeester en streekgenoot Delvaux.
Paul Delvaux was sterk gefascineerd door
treinen en we zien ze daarom in vele van zijn
werken terugkomen. Het zette ons aan het
denken. Treinen rijden op sporen. Sporen zijn
metaforen voor ’t leven. Ook de bewoners
van Dunecluze volgen een spoor in hun leven.
En nog één, en nog één… want ze veranderen
wel eens van spoor. Of raken het even kwijt.
Op het kunstwerk zijn sporen te zien die beschadigd zijn of een biels missen.
Dit brengt ons terug naar het leven van onze bewoners. Velen kwamen gedurende hun leven
voor obstakels te staan. Of liepen beschadigingen op, door gebeurtenissen die ze hun leven lang
meedragen.
De achtergrond is in verschillende vlakken verdeeld, vlakken die gebroken en gescheurd zijn. Dit
refereert naar de moeilijke momenten in het leven van deze mensen, maar ook naar de kansen en
mogelijkheden om veerkracht te creëren en opnieuw te beginnen, te kiezen voor het volgen van
een nieuw spoor…
Het werk is nog te bewonderen aan de cabines in Sint-Idesbald tot en met 11 september.

Ochtendwandeling dienst groen
Wat een zalig zomerweertje kregen we reeds
in juni! Hopelijk is dit een voorbode naar een
schitterende zomer. Maar we zeggen steeds
"Wuk daome get en, ew get!" dus we profiteren met volle teugen. Zo was het midden
juni reeds 25 graden in de ochtend. Dit moesten we geen twee keer te horen krijgen, we
trokken met een groepje bewoners van dienst
groen naar buiten en maakten een kleine
wandeling. We stopten even aan een bankje
om wat bij te keuvelen en even te rusten. Een
geslaagde start van de dag! We hopen op nog
meer van zo'n dagen! Op en top genieten.
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Daguitstappen
De zomer in het vooruitzicht en dus ook onze daguitstappen! Een dag aangepast aan de wensen
en noden van de bewoner. Zo zijn er tal van leuke activiteiten gepland. Iedere bewoner krijgt de
kans om mee te gaan op 1 daguitstap. Op die manier zijn er per afdeling 6 daguitstappen gepland
en komt iedere bewoner aan bod. We houden rekening waar we met welke bewoner naartoe
gaan. We denken aan de interesses, maar ook aan de mogelijkheden van de bewoner. Hier volgen
enkele uitstappen die reeds zijn doorgegaan...

Daguitstap naar Ieper
Zowel dienst groen als diens rood trokken op daguitstap naar Ieper. En op beide dagen konden
we genieten van het mooie weer.
De dag startte met een lekker ontbijt en een leuke babbel over het verloop van de dag,
waarna we met het busje vertrokken voor een gezellig ritje naar Ieper. We parkeerden de bus
aan het sportcomplex waardoor we onmiddellijk bij de Vestingen waren en konden starten met
een mooie wandeling richting restaurant. Onderweg kwamen we heel wat bezienswaardigheden
tegen en werden we wat wijzer over Ieper door de uitleg van Rosalie.
We konden op beide dagen niet beter treffen wat het weer betreft en zo konden we genieten
van een lekker aperitiefje en een lekker middagmaal op één van de mooiste terrassen van Ieper.
Genieten!
Na al dat lekkers vertrokken we opnieuw voor een stevige wandeling langs de Binnen Vestingen
richting ‘Het Eilandje’. Laat ons zeggen dat deze terras toch wel de mooiste van Ieper kan genoemd worden. De bewoners genoten er van een ijsje of een drankje, waarna het dan jammer
genoeg weer tijd om moe, maar zeker voldaan, huiswaarts te trekken.
Twee fantastische dagen!

Met dienst rood

Met dienst groen

Daguitstap naar Diksmuide en aardbeiboerderij
We trokken richting Diksmuide naar de aardbeiboerderij. Eerst met een groepje van dienst groen,
enkele dagen later met een groepje van dienst rood. Daar kregen we een rondleiding van de boerin. Iedereen luisterde geboeid naar haar verhalen. Daarna mochten we zelf aardbeien plukken en
proeven! Voor velen een eerste ervaring. We deden voor de thuisblijvers heel wat zelfgeplukte
aardbeien mee naar huis! Zo konden de thuisblijvers ook wat meegenieten van 2 geslaagde namiddagen!
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Met dienst groen

Met dienst rood

Daguitstap naar Brugge met dienst oker
Op maandag 20 juni trok dienst oker
richting Brugge. De eerste daguitstap van het
jaar voor dienst oker. In domein Beisbroek in
Brugge maakten we een wandeling richting
het Koetsenhuis om daar gezellig samen iets
te eten. Een uitgebreid diner werd voor ons
klaargemaakt. Daarna zetten we onze tocht
verder richting het planetarium. We werden
tot op het hoogste punt van het planetarium
begeleid, waar we plaats nemen om samen
in de koepel naar een uitgebreid verhaal te
kijken over de Apollo missies. Nadien
verdiepten we ons noch wat meer in de
sterren en ons heelal. Een hele leerrijke,
interessante namiddag. Onze uitstap hebben
we kunnen afsluiten met een lekkere koﬃe
en dame blanche. Een lange, vermoeiende
maar oh zo interessante namiddag!
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Activiteitenkalender
Volgende activiteiten staan op de planning voor de maanden juli, augustus en september. 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 juli, augustus en september
juli

augustus

september

5/7

Avondactiviteit oker

2/8

naar Veurne kermis met
oker

7/9

Daguitstap oker
naar Oostende

7/7

BBQ 11 jaar
Dunecluze

12/8

Verwenontbijt oker

8/9

Daguitstap groen
naar Martine & Nieuwpoort

8/7

Daguitstap groen naar
Pairi Daiza

16/8

Avondwandeling rood

13/9

Avondactiviteit groen

12/7

Avondactiviteit groen

17/8

Activiteit met
toppie zomerschool
& daguitstap rood naar
Oostende

22/9

verwenontbijt groen

14/7

Garnaalfeest

18/8

Avondwandeling groen

23/9

Uitstap groen
naar zorgboerderij

15/7

Daguitstap rood
Havengeul

23/8

Huifkartochten

30/9

Uitstap oker
naar zorgboerderij

21/7

Nationale feestdag

20/8

KUNSTMARKT
Nieuwpoort
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24/8

Daguitstap groen

25/8

Daguitstap oker
Brouwerij Omer
& verwenontbijt groen

29/8

Avondwandeling oker

30/8

Avondwandeling oker
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Verjaardagen
Onze jarige bewoners van de komende maanden
juli

augustus

september

01/07

Fredy Charlot

01/08

Renée Van Brabant

06/09

Francine Milleville

01/07

Rosa Nuttens

05/08

Simonne Devey

12/09

Marc Chantrenne

07/07

Cecile Blanckaert

12/08

Raymonde Callecoen

25/09

Yves Desmet

12/07

Margaretha Deman

13/08

Godelieve Van Rysselberge

28/09

Luc Dupont

13/07

Albert Bolle

14/08

Rachel Hoornaert

14/07

Jan Van Espen

25/08

Willy Hannotte

16/07

Marie Joséphe Hendrickx

28/08

Georgette Luca

18/07

Irène De Ridder

19/07

Christianne Dehaes

20/07

Agnes De Roo
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Onze jarige personeelsleden
juli

augustus

september

01/07

Sandra Zöldi

01/08

Sabine De Ruyter

11/09

Peggy Debaenst

07/07

Shana Debeer

05/08

Fien Huyghe

16/09

Lisa Doise

16/07

Laurie Breux

08/08

Nancy Vercamer

20/09

Francine Vandenberghe

16/07

Els Janssoone

14/08

Ann Van Muylem

30/09

Nathalie Ghyselen

18/07

Caroline Deceunink

17/08

Mieke Compernol

23/07

Jessica Vandenbulcke

18/08

Femke Huys

24/07

Shana Rooms

18/08

Evelien Vanacker

26/07

Suzy Dehondt

21/08

Regine Florizoone

27/07

Mady Leeman

22/08

Isabelle Bartholomeus

30/07

Nathaly Ryssen

30/08

Tania Bockstael

30/08

Marieke Durivault
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Personeel
Lise Vandendriessche
Lise vervoegt het team aan het onthaal. Ze is haar carrière begonnen in het
Kei als medisch secretaresse. Daarna werkte ze 2 jaar in het secretariaat
van orthopedie in AZ West. Ze woont samen met haar vriend, een kat, 2
konijnen en 3 cavia’s in het mooie Houtem. Ze gaat elke zaterdagochtend
lopen met een loopgroep ‘de tantanrunners’ in het sportpark in Veurne.
Sinds september ‘21 is ze begonnen met notenleer en pianoles bij Stapwest
in Veurne. Op donderdag kan je haar meestal terugvinden in het restaurant
van haar ouders, De Mane in Diksmuide. Een bezige bij! Welkom in ons
team Lise!

Brigitte Van Ossel
Brigitte is begonnen bij ons in het schoonmaakteam. Ze werkte voordien
als bediende bij Texaco. Ze heeft 3 kinderen, 3 kleinkinderen en woont
samen met haar vriend Davey. In haar vrije tijd houdt ze ervan om zich
creatief bezig te houden, vooral breien en diamant painting.
Welkom in ons team Brigitte!

Veronique Mintkewicz
Veronique is begonnen bij ons in het schoonmaakteam. Hiervoor werkte
ze als keukenassistent. Ze is gelukkig getrouwd en is een fiere mama van
2 zonen van 23 jaar en 19 jaar. Sedert september wonen ze terug aan de
kust. Hiervoor woonde ze 20 jaar in Reninge. Ze houdt van fietsen,
wandelen en gezellig gaan eten.

Pascal Rubben
Pascal is bij ons begonnen bij de technische dienst. Hij geeft technische ondersteuning aan onze
technieker Koen. Hij heeft 1 zoon. In zijn vrije tijd houdt hij ervan om buiten te werken in zijn
moestuin en bloementuin. Bowlen en terrasjes doen, daar is hij ook voor te vinden! Ook is hij een
grote dierenvriend. Welkom in ons team Pascal!

26

Wistjedatjes
Dunecluzegedicht
"Rijmen en dichten zonder je gat op te lichten". Samen met enkele bewoners van dienst
groen maakte Judy een huisgedicht. Met
de nodige humor maakten ze er samen een
gezellige namiddag van. En met een zeer leuk
resultaat! Zonder het te beseffen maakten ze
een origineel eigen gedicht.

Sponsering Pepsico
Het is niet ongekend dat we in Dunecluze
graag feest vieren. En dat doen we niet
zonder de nodige spijs en drank. Dankzij
Pepsico kunnen we extra veel aperitieven,
want we kregen heel wat lekkere chips! Een
dikke dankjewel aan bedrijf Pepsico!
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Maaltijden Koksijdse senioren
Na twee lange coronajaren zijn we blij te melden dat de maaltijdservice voor alle Koksijdse senioren terug werd opgestart! Deze maaltijdservice is een samenwerking tussen wzc Dunecluze en
Sociaal Huis Koksijde. Op die manier willen we hen een warme maaltijd verzekeren en tegelijk
mensen uit hun sociaal isolement halen.
Elke senior woonachtig in Koksijde kan dus opnieuw genieten van:
soep + middagmaal + dessert (incl. 1 ﬂesje plat/bruisend water of tafelbier)
aan de democratische prijs van 9,50euro p.p.
Andere dranken kunnen genuttigd worden, mits betaling ter plaatse.
Hoe reserveren?
Reserveren gebeurt niet meer via het Sociaal Huis maar via de website van Dunecluze :

www.dunecluze.be/Maaltijdservice

Daar vult u uw gegevens in en selecteert u voor welke dag u wenst te eten (menu is voor elke dag
van de week ook zichtbaar op de website).
Ondervindt u problemen bij het reserveren? Aarzel dan niet om het onthaal van Dunecluze te
bellen : 058 533 900 (bereikbaar van maandag tem vrijdag van 8u tot 17u).
Het Sociaal Huis staat ook steeds klaar om u te begeleiden bij de reservering online. Hiervoor
kunt u terecht aan het loket.
We vragen de senioren steeds te reserveren ten laatste op vrijdag vóór 13u voor de week erop
(week = maandag t.e.m. zondag).
Annuleren?
Kosteloos annuleren kan tot 24u op voorhand via het onthaal : info@dunecluze.be.
Annuleren voor een maaltijd op zaterdag/zondag/maandag? Kosteloos annuleren kan tot de vrijdag 12u.
Start maaltijd: 12u
De maaltijdservice start elke dag om 12u in de cafetaria van Dunecluze, we vragen de senioren
dan ook om stipt om 12u aanwezig te zijn. Bij de ingang van de cafetaria zal opnieuw een namenlijst liggen die u kan aftekenen als bewijs van aanwezigheid.
Facturatie:
U ontvangt van het Sociaal Huis per maand een afrekening die u via overschrijving kan voldoen.
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Bewoners
Nieuwe bewoners
In de maanden april en mei mochten we de volgende bewoners verwelkomen:
K. 224 Raymond Cuvelier

K. 315 Georgette Luca

K. 107 Adolphe Guillaumé

K. 319 Maurice Thill

K. 221 Rachel Hoornaert

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:
Marie José Smits
(15/02/1926 - 04/04/2022)

Angele Vandewaeter
(28/01/1930 - 13/04/2022)

Paula Van Hyfte
(09/06/1929 - 12/04/2022)

Renee Vereecke
(23/06/1926 - 25/05/2022)

Nelly Vanbillemont
(30/06/1928 - 12/04/2022)
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Koksijde leeft
De zomervakantie is in aantocht. We
mochten allen reeds genieten van enkele
tropisch warme dagen. Een nieuw record van
de warmste temperatuur ooit gemeten te
Ukkel op 17 juni is verbroken. We zijn
gewaarschuwd voor de hittedagen die ons
nog wachten. Van belang is dat we voldoende
drinken en verkoeling opzoeken indien nodig.
Een portie zonnecrème kan ons gelaat en
onbedekte armen en benen best gebruiken.

In Golf ter Hille in Koksijde is het Europees
Kampioenschap voor golfers met een beperking doorgegaan. Uit 15 landen kwamen ze,
met voor het eerst ook een Belgische ploeg in
actie. En dat is niet verwonderlijk, G-Golfen
of paragolfen staat bij ons nog in de kinderschoenen. Maar met het EK in eigen land,
hopen ze om meer mensen warm te maken
voor deze sport.
Golfen zonder beperking is al heel moeilijk. En als je sommige spelers ziet met één arm of één
been, hoe ze hun evenwicht kunnen houden, en toch nog 200m kunnen spelen, dat is
ongelooﬂijk. Daar kunnen spelers zonder beperking zeker van leren", klinkt het bij Fanny Cnops
van de Belgische Golffederatie.
Duizenden wandelaars doorkruisen tussen 23
en 26 augustus de Westhoek tijdens de 49ste
editie van de Vierdaagse van de IJzer. De
organisatoren mikken op een topeditie. “De
inschrijvingen doen het beste verhopen.”
Tijdens het wandelen wordt gedurende
verschillende dagen ook sfeer geboden vanuit
de lucht door de Black Devils, de
elitevalschermploeg van het Belgische leger,
en de Britse collega’s van het RAF Falcons
Parachute Display Team. “Dat is de wereldtop
in het formatiespringen.”
Het concept blijft hetzelfde: Defensie
organiseert het internationaal wandelevenement voor militairen en burgers in de
Westhoek. Daarbij staan sport,
samenwerking, herdenking en toerisme
centraal. Via vernieuwde parcours probeert
de Vierdaagse onbekende paden en
uithoeken op te nemen bij de kust, polders en
het glooiend grensgebied.
Op de terreinen van de vroegere gasbol, Robert Vandammestraat, heeft Woonmaatschappij IJzer
en Zee een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor het bouwen van 21 sociale woningen,
gepaard gaande met aanleg van wegenis, aanleg van openbaar speelgroen en afbraak van bestaande bebouwing. Er worden ook drie gemeenschappelijke fietsenbergingen voorzien.
Mag ik jullie allen een hartverwarmende zomer toewensen.
Paul Casselman, vrijwilliger
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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 54
Proficiat Denise Decroock!!

Colofon

Antwoordstrookje
“Wie is het?”

HOOFDREDACTEUR
J. Nagels
REDACTIE
Medewerkers
J. Danneels
R. Vlaemynck
M. Compernol
L. Doise
C. Verplancke
E. Janssoone
J. Parmentier
J. Vandenbulcke

Naam bewoner:
Vrijwilligers
P. Casselman

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:
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Tel/Fax 058 23 81 64
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