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Voorwoord

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

Om met nog gemeende nieuwjaarswensen te starten, ben ik vooral blij u weer een nieuwe Ut de 
Cluze te kunnen aanbieden.
De publicaties voor dit jaar zullen vanaf 2023 in de even maanden gepland worden. 
Dus start met februari, april en zo verder…
6 x veel leesplezier en nieuwe info over het reilen en zeilen binnen onze groeiende werking.

Misschien nog even een update van waar we voor staan:

NIEUWE ALGEMENE NAAM: woonzorgnetwerk Dunecluze
Met deze naam geven we meer inhoud aan de zaken waar we voor staan, merkelijk meer dan 
alleen maar een woonzorgcentrum.

• WZC woonzorgcentrum Dunecluze: 90 woongelegenheden voor vast verblijf
• CKV centrum kortverblijf: 6 woongelegenheden kortverblijf
• GAW groep van assistentiewoningen Doornhuys: 24 flats
• GAW Maartenoom: wij doen de volledige dienstverlening voor de 40 flats
• TVK thuisverpleegkundige dienst Dunecluze: meer dan 100 patiënten in onze regio 
• Dementieloket: info en steun voor vragen en info over dementie voor Koksijdenaars

Bij de opening van onze nieuwbouw komen volgende zaken er nog bij :

• Leefgroepwerking: 2 afdelingen voor 8 bewoners met dementie
• Assistentiewoningen: 3 extra flats zoals in GAW Doornhuys voor mensen met meer zorg
• Respijt- en of vakantieflat: 1 flat waar familie kan verblijven in palliatieve situatie.
 Kan ook als vakantieflat gebruikt worden bij aanwezigheid van een zorgvragende senior
• Dagcentrum Noah Familiehulp baat onder ons een dak een dagcentrum uit.

Daarnaast zullen ook de faciliteiten voor personeel verbeterd en uitgebreid worden (rustlokaal, 
ontspanningslokaal, eigen cafetaria en terras).

Dus heel wat op onze boterham met als doel om rond de jaarwisseling 2023-2024 onze deuren 
te kunnen openen.

Jan Nagels
directeur
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In deze editie van Ut de Cluze willen we de verlichting en het oproepsysteem kort voorstellen.
Zoals bijgaande foto’s tonen, wordt er gekozen voor strakke Led-lijnen in de gangen en de 
kamers. Via gekleurde vakken boven de deur geeft deze vorm van ledlijnverlichting de situatie 
weer van de kamer.

Een beloproep of een bezetlicht of assistentie nodig? Dit wordt allemaal via die ledlijn boven de 
deur van de kamer weergegeven. Deze ledlijnen zullen ook een bioritmisch aspect hebben,  
namelijk het volgen van de lichtsterkte buiten en die in de gangen zogezegd te ‘volgen’. 
Immers zijn sommige bewoners met een vorm van dementie vaak gedesoriënteerd in de tijd en 
met die innovatieve techniek willen we hen daarin ten dele ondersteunen.
Je moet het zo zien: als er 24/24u fel daglicht brandt op de afdeling kan zo’n bewoner nog  
moeilijk inschatten of het dag of nacht is.

Uitbreiding Dunecluze
Achteraan Dunecluze en in de nabijheid van de tuinen van de Abdij ter Duinen en in het zicht van 
Markt en Cinema, is er veel bedrijvigheid.
De uitbreidingswerken gaan goed vooruit als de regengoden en de sneeuw- en vriesmannetjes 
niet te veel van zich laten voelen. De ruwbouw wordt verwacht eind april af te zijn, waarna de 
afwerking kan beginnen om tenslotte tegen de jaarwisseling de deuren te kunnen openen.

Verlichting en oproepsysteem
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Ben je zorgkundige, verpleegkundige of lijkt 
zo’n job als ‘huismoeder’ jou helemaal op het 

lijf geschreven? 
Geen diploma? 

Geen nood, misschien ben jij de medewerker 
die we zoeken om het schoonmaakteam of 

logisti eke team te vervoegen? 
Aarzel niet en contacteer ons vandaag nog 

vrijblijvend. 
We nodigen je graag uit voor een koffi  e en een 

babbel om te kijken hoe we jou in dit mooie 
nieuwe verhaal kunnen inzett en. 

Ook aan de ingang van de kamer komen 
duidelijke contactdozen die elektronische 
toegang tot de kamer verschaff en.
Hiermee kan alleen de bewoner zijn eigen 
kamer betreden en hopelijk niet meer in de 
kamer van een medebewoner.

Allemaal domoti ca die we als extra 
ondersteuning willen aanbieden voor het 
comfort van de bewoner en de ergonomie en 
de steun voor de medewerker.

We hopen dat dit een absolute meerwaarde 
zal worden in onze vernieuwde werking 
binnen de uitbreiding.
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Doornhuys
Acti viteiten

Rad van fortuin

In Doornhuys spelen we wel al graag eens 
een spelletje, dit keer werd het “rad van 
fortuin” de XL editi e. Wie het woord kon 
raden viel in de prijzen! En niet zomaar een 
prijs. We hadden het geluk om lekkere 
pralines gesponsord te krijgen van Bakkerij 
Dirk en Pascale uit Koksijde dorp. Nogmaals 
heel erg bedankt! Ook werd het rad 
gemaakt met recycleerbaar materiaal door 
onze klusjesman Koen. Van teamwork 
gesproken! 

Kerstf eest

Ook in Doornhuys vierden we kerst samen in 
de bistro met goed gezelschap en lekker eten 
+ accordeondeuntjes van Karine bij de 
aperiti ef! Na het eten was er plots 
onverwacht bezoek, de kerstman kwam langs 
met een leuk geschenk voor iedere bewoner!  
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Jarige bewoners in Doornhuys

15/02 Georges Ruebens 9/03 Gerda Aesaert 15/04 Ignace Becuwe

20/02 Maria Spitaels 16/03 Lieve Leconte 16/04 Rita Lombaert

24/02 Luc Vandenbroucke 21/04 Lydia Thibaut

Wistje datje! De kleindochter van 
bewoonster Jans Nicole plaatste 
een verzameldoos voor dopjes. 
Vrienden der blinden zamelt dit in 
en met de opbrengst kunnen ze 
blindegeleide honden opleiden. De 
doos is te vinden in de garage van 
Doornhuys!

Nieuwe bewoners

Lieve Leconte

Sinds november hebben we een nieuwe 
bewoner in Doornhuys. Lieve vervoegde 
namelijk de groep! Ze groeide op in Veurne 
samen met haar 4 broers en zussen. Later was 
Lieve zelfstandige van beroep, samen met 
haar echtgenoot baatt e ze brasserie ‘Clapoti s’ 
uit op de zeedijk in Oostduinkerke. Nu beter 
gekend als de Verbeeelding. Lieve heeft  een 
dochter die alti jd gewerkt heeft  als 
verpleegkundige en nog een zoon die bakker 
is in Koksijde-Dorp (bakkerij Dirk & Pascale). 

Het bakkersbloed zit duidelijk in de familie, want Lieve haar ouders én twee van haar broers 
hadden ook een bakkerij. Naast haar televisie staan mooie foto’s te pronken van de twee 
kleindochters. Een mooie familie waar ze veel steun aan heeft . 
Welkom Lieve in Doornhuys! 
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Maartenoom

In de maand december werd er voor het eerst 
ook voor Maartenoom een kerstf eest 
georganiseerd. Een gezellige bende, lekker 
eten en Karine die op de accordeon kwam 
spelen. Meer moest dat niet zijn om een fi jne 
kerstsfeer te creëren. Bedankt aan alle 
mensen van Maartenoom voor de vele 
inschrijvingen die dag. Hoe meer zielen hoe 
meer vreugde!

Acti viteiten

Kerstf eest

Driekoningen

De eerste acti viteit van het jaar werd al goed 
ingezet met een lekkere drie koningentaart. 
En wie werd er koning of koningin voor één 
dag? Jawel hoor, Jeannine Casier van 
Maartenoom!  Niet alleen de taart viel in de 
smaak maar ook het gezang van de kindjes 
van de school “De Ark”. Ze kwamen op be-
zoek om een 
liedje te zingen voor ons. Afsluiten deden we 
met een nieuwjaarsquiz op groot scherm en 
een kopje koffi  e. 
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Jarige bewoners in Maartenoom

01/02 Lutgarde Vandewoude 28/03 Simonne Desante 13/04 Anna Hostens

03/02 Marie Arbyn 29/03 Francine Jacobs 13/04 Andrea Vandesompele

13/02 Paule Bourgeois 15/04 Ida Vandecaveye

24/02 Gilberte Verbruggen 16/04 Paulina Dierckx

27/02 Denise Vanhaverbeke 20/04 Serge Macusionis

20/04 Henriett e Verkruysse

27/04 Maqvala Rizhamadze

Jarige bewoners in Maartenoom

Nieuwe collega

Astrid vervoegt het team van de sociale 
dienst, als ti jdelijke vervanging van Merlijn als 
woonassistente van Maartenoom. Ze startt e 
haar carrière als 
hoofdverpleegkundige in het AZ West.
Daarna werkte ze deelti jds als 
thuisverpleegkundige in Veurne en deelti jds 
als studieverpleegkundige in het Jan Yperman 
Ziekenhuis.
Astrid woont momenteel samen met haar 
man in Oostduinkerke. Ze is aan het bouwen 
in Veurne. Een verhuis naar Veurne staat in de 
nabije toekomst dan ook op de planning.
Elke donderdagavond gaat ze gaan 
badmintonnen in de badmintonclub in 
Veurne.
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Thuisverpleging

Hallo, ik ben Dea, 43 jaar oud en werk al 22 
jaar in de ouderenzorg. 
Ik heb een zoon van 18 die op kot gaat in 
Brugge, een dochter van 14 en een 
plusdochter van 12. 
Een drukke bende als iedereen thuis is. 
In mijn vrije ti jd sla ik graag een balletje 
tennis, maar vooral ‘s avonds in de zetel durf 
ik mijn breiwerk wel eens boven halen, 
als ontspanning. 
Een citytrip is voor mij de ideale manier om 
even alle stress van me af te zett en en wat 
ti jd met mijn partner door te brengen. 
Wat me vooral aanspreekt aan de oudere 
zorgvrager is vanaf het moment dat het iets 
moeilijker gaat thuis, hen de nodige zorgen 
te geven aan huis en hen zo de kans te geven 
iets langer thuis te blijven. 
Ook wanneer het nodig is de drempel naar 
een WZC een stuk lager te maken met 
dagcentrum, service fl ats en kortverblijf. 
Daardoor mijn keuze voor 
thuiszorg, zodat ik kan bijdragen tot deze 
vlott e begeleiding. 
Heb je verder nog vragen kom gerust langs 
om me beter te leren kennen. 

Graag zelf als thuis-
verpleegkundige aan 

de slag gaan? 
Maak vandaag nog een 
vrijblijvende afspraak.

tel.: 058/53 39 33
of mail: thuisverpleging@

dunecluze.be

Nieuwe collega

of mail: thuisverpleging@of mail: thuisverpleging@
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Dementi e

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

  Ons dementi eloket is voor u ter beschikking.

Op dinsdag 17 januari hebben we enkele fl essen bubbels en lekkere hapjes klaargezet om ons 
lotgenotencontact het nieuwe jaar in te loodsen.
Vier maal per jaar komen we samen in cafetaria de Kelle van Dunecluze met familieleden van 
onze bewoners met dementi e. Ook mantelzorgers van personen met dementi e uit Koksijde zijn 
welkom, net als andere geïnteresseerden.
Onze voornaamste betrachti ng op deze bijeenkomsten is het samenbrengen van mensen die in 
dezelfde situati e verkeren of dezelfde zorgen dragen en hen aan de praat krijgen. Omdat we 
begrijpen dat het heel deugddoend kan zijn en vaak inzicht oplevert, op meerdere vlakken. 
Zowel wat betreft  het omgaan met de persoon met dementi e op de best mogelijke manier als het 
krijgen van ti ps om zelf alles haalbaar en draaglijk te maken en te houden. 

De praatavonden proberen we telkens op een bepaalde manier de goeie richti ng uit te sturen. 
Dat is vaak door een bepaald thema over dementi e aan te snijden, maar het kan ook een 
getuigenis zijn, een korte fi lm of een spel met betrekking op dementi e. 
Maar het succes van de avonden hangt af van de aanwezigen en de mate waarin ze zich veilig 
genoeg voelen om hun ervaringen te delen met de anderen. 
Veiligheid dus. Om dat te installeren is er een warme sfeer nodig, een sfeer van vertrouwen. 

Op de voorgaande praatavond was die er duidelijk. De tongen kwamen al snel los en er werd zo 
heel wat uitgewisseld. Over dementi e en wat het allemaal met zich meebrengt, raak je immers 
niet snel uitgepraat. Zeker als het je overkomt in je heel directe omgeving zoals bij je partner of je 
ouder. 

Op onze vraag wat men graag aan bod zag komen ti jdens de praatavonden van 2023, kwam al 
snel de behoeft e aan psycho-educati e over het onderwerp naar voor. 
Daar gaan we gehoor aan geven. U wordt op ti jd op de hoogte gehouden wanneer we opnieuw 
samen komen, met een gedeelte waarin we meer vertellen over het wat en hoe van de 
verschillende vormen van dementi e.  

Praatavond dementi e
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Vrijwilligers

Op vrijdag 25 november werd er een vorming 
georganiseerd voor onze vrijwilligers met als 
thema ‘Veerkracht versterken’.
Dit werd gebracht door gastspreekster Mevr. 
Debruyne Carina.
Carina is zelf docente aan het IC DIEN te 
Roeselare en onderwijst o.a. thema’s als  
spirituele en existentiële zorg aan de  
studenten van de opleiding HBO  
Verpleegkunde.
Het huidige thema rond veerkracht kon onze 
vrijwilligers zeker en vast boeien. Er werden 
positieve handvaten aangereikt over het  
omgaan met tegenslagen, stress en  
negatieve ervaringen en hoe men dit  
vermogen kan versterken. Carina verdiepte 
zich samen met de vrijwilligers in de  
verschillende levensfases van de mens en 
belichtte de diverse facetten rond veerkracht 
in deze fases.

Dankjewel Carina!
“Je hebt onze veerkracht alvast een beetje 
sterker gemaakt”.

Vorming ‘veerkracht versterken’

Van 25 februari tot en met 5 maart gaat de 
week van de vrijwilliger door! 

Het thema van de week is “Iedereen wint met 
vrijwilligerswerk”. 
Vrijwilligerswerk zorgt bij vrijwilligers voor 
relevante ervaring, tonnen plezier én een 
goede daad. Ook voor de maatschappij is 
vrijwilligerswerk een grote meerwaarde, 
aangezien onze samenleving er enkel mooier 
van wordt. Iedereen wint dus!  

Ook in Dunecluze zijn we ontzettend 
dankbaar voor onze onmisbare vrijwilligers, 
dus bij deze nogmaals, een héle dikke 
dankjewel !!! 

Week van de vrijwilliger



13

Kei

37 kindjes van de Vriendenkring leden 
mochten de Sint ontmoeten op 2 december.
Er was een act voorzien door mister Creezy 
die zorgde voor de opwarming van 17u30 tot 
18u15.
Dan deed de Sint zijn intrede en kregen alle 
kindjes een mooi geschenk overhandigd.
Van de snoepjes piet kregen ze een zakje vol 
lekkers en om de eerste honger te sti llen 
werden er klaaskoeken uitgedeeld.
De papa’s, mama’s en grootouders konden 
zich tegoed doen aan een drankje.

Sinterklaasfeestje

Dag van de zorg

Dag van de zorg is de jaarlijkse opendeurdag 
voor zorg- en welzijnsvoorzieningen die 
doorgaat op zondag 19 maart 2023. De week 
en dag van de zorg krijgen in 2023 een 
bijzonder relevant en actueel thema. ‘Werken 
in zorg en welzijn’ wordt de kapstok van alle 
acti es. Ook het Kei werkt hieraan mee. 

Ze organiseren belevingsgerichte acti viteiten, 
demo’s en workshops voor groot en klein. Je 
kunt er een parcours volgen doorheen 
therapielokalen, afdelingen, apotheek, 
keuken, technieken...

Er wordt ook een hapje en een drankje 
voorzien in de cafetaria. 

Welkom:
tussen 10u en 12u
en tussen 13u en 17u

Verplicht inschrijven (t.e.m. 12/03) 
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Acti viteiten
Week van de 3de leeft ijd

Maandag 

Dinsdag

Woensdag

We startt en onze week met een knal! 
De enige echte schlagerzanger, Paul Bruna, 
kwam optreden in Dunecluze. En wat was dit 
een succes! Iedereen zong mee en er was 
ambiance in de keet! De perfecte start van 
onze week van de derde leeft ijd.

Op dinsdagnamiddag ging ons huiskoor door. 
Onder begeleiding van Frieda & Colett e. Ook 
Karine was terug op post met haar accordeon. 
Samen zongen we weer tal van mooie oude 
klassiekers. 

We waren nog lang niet uitgevierd, want de woensdagnamiddag 
maakten we er een leuke dansnamiddag van! Daarnaast gingen we ook 
met enkele bewoners naar de jaarlijkse schlagernamiddag in 
Alveringem. We konden onze dansbenen de vrije loop laten gaan! 
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Donderdag

Vrijdag

Op donderdag stond onze superbingo op de 
planning. Er werd een grote prijzentafel 
klaargezet. De bewoners streden om de 
eerste plaats! Maar geen zorgen, iedereen had 
prijs! Samen met een drankje van de cafetaria 
genoten we van een gezellige namiddag. 

Wat is er beter om een geslaagde week af te sluiten dan met een tasje koffi  e en een heerlijk 
dessertenbuff et? We keuvelden wat na over onze avonturen van de week en genoten met volle 
teugen van al dat lekkers!

Sinterklaasontbijten

Op 6 december werden onze bewoners in 
het hele gebouw verwend met een speciaal 
ontbijtje. De Sint is ‘s nachts langs geweest 
en deelde chocolade en sintkoeken uit. Er 
werd vers fruitsap voorzien, chocolade, een 
yoghurtje en vers fruit. Alles erop en eraan! 
Wat genoten de bewoners met volle teugen 
van de lekkernijen. Ook bijpraten over de Sint 
en hun kinderti jd hoorde erbij.
Bedankt Sinterklaas voor het mooie ontbijt!



16

Casino voorstelling

Elk jaar mogen wij met een groepje bewoners 
de casino voorstellingen meevolgen die 
georganiseerd worden voor de scholen.
Telkens een mooi aanbod van verschillende 
soorten voorstellingen, van fi lm tot dans en 
theater. Ook op dinsdag 10 januari trokken 
we naar het casino van Koksijde waar er een 
theatervoorstelling doorging “Wars”, Live 
muziek en zang, een poppenspel en 
animati efi lm. Twee toneelspelers verwoorden,  
verbeelden en verklanken deze goedvolle 
fonkelende wereld. De bewoners genoten om 
er eens op uit te trekken en te genieten van 
het theaterstuk. Dankjewel casino Koksijde 
om dit voor ons mogelijk te maken!

Sport en spel acti viteiten

Judy kwam op een zeer leuk idee. 
Tafelhockey is een spel die niet meer zo 
evident is voor onze bewoners om te spelen. 
Daarom bedacht ze een tafelhockeyspel op 
maat. De tafel werd afgebakend door 
boeken, de bewoners kregen elk een lege 
doos kleenexzakdoekjes en de puck was een 
deksel van een bokaal. Simpel, maar er werd 
heel veel plezier beleefd! De bewoners 
werden competi ti ef en iedereen speelde mee. 
Opnieuw een leuke namiddag in Dunecluze! 
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Pannenkoekenbak

House of Majesty

Op dienst groen rook het overheerlijk! Nancy bakte er pannenkoeken voor de 
bewoners. Samen met een potje koffi  e maakten ze er een gezellige namiddag van. 

Maandag 2 januari, een namiddag die zeker niet snel zal vergeten worden. 
Daar waren ze de dan, de ladies van The House of Majesty! Het nieuwe jaar 
werd onmiddellijk goed ingezet! The House of Majesty is een groep van 4 
knappe showqueens die als geen ander de show kunnen stelen. En dit 
hebben we hier in Dunecluze zeker mogen ondervinden! Wat een optreden! 
Wat een ambiance! En wat een glitt er en glamour!
Hoe de bewoners van dit alles genoten, echt ongezien. Hoe de ladies het 
publiek naar zich toe trokken, het was een waar feest! 
Één van de 4 ladies van de groep, Nico, deed nog stage bij ons op dienst 
rood. Bedankt Nico om ons dit optreden aan te bieden en onze bewoners 
een onvergetelijke namiddag te bezorgen! 
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Kerstsfeer  

Kerstliedjes Gemeentelijke basisschool van Koksijde 

Ook in Dunecluze probeerden we de kerstsfeer in huis te halen. Maar dit konden we niet alleen. 
Wat mogen we van geluk spreken dat we zo’n prachtige vrijwilligers in huis hebben! Vrijwilligster 
Arlette en haar decoratieteam, Liliane, Herbert, Bie, Freddy & Noëlla stonden paraat om in heel 
Dunecluze en betoverende kerstsfeer te creëren. Een ganse week hebben ze non stop gewerkt 
om ons huis in een kerstkleedje te toveren. 

De kinderen van de basisschool kwamen de 
week voor de kerstvakantie bij ons langs. Ze 
kwamen met maar liefst 78 leerlingen!  
Allemaal met dezelfde kerstmuts aan en met 
hun kersttenue. Onder begeleiding van hun 
leerkrachten zongen ze kerstliedjes. De  
meester begeleidde met zijn gitaar. En wat 
was het mooi! Er vloeiden zelfs bij enkele 
bewoners enkele traantjes van ontroering! 
Een hele dikke dankjewel aan de leerkrachten 
en leerlingen voor dit initiatief en tot volgend 
jaar!
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Kerstfotoshoot

Onze creatieveling Judy had een leuk idee! Ze knuselde een kader in elkaar en gebruikte dit om 
leuke foto’s te nemen van onze bewoners. Zie hier het resultaat van enkele leuke kerstfoto’s van 
bewoners van Doornhuys en Dunecluze: 
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Kerstmarkt

Voorbereidingen kerstf eesten

En toen was het zover, elk jaar een 
periode waar we toch naar uitkijken. 
Na enkele jaren door corona 
alternati even te moeten zoeken, 
mochten we opnieuw onze 
traditi onele kerstf eesten laten 
doorgaan! De bewoners konden elk 
2 familieleden uitnodigen om feest 
te vieren. En feest vieren, dat deden 
we! Maar hiervoor moesten we ons 
eerst klaarmaken en ook dat was 
een gezellig moment... 

Op zondag 4 december was het dan weer 
zover. Kerstmarkt in Dunecluze. Een lange 
voorbereiding ging hieraan vooraf, want heel 
wat dingen die we verkopen, zijn 
huisgemaakt. Gelukkig kunnen we elk jaar 
opnieuw rekenen op heel wat hulp van onze 
lieve vrijwilligers. Dit zowel vóór, als ti jdens 
de kerstmarkt.
Snoepjes, koekjes, confi tuur, advocaat, speculaaspasta en ga zo maar door. Allemaal lekkere 
dingen om van te smullen. Honger moesten we zeker niet lijden.
Ook de keramiekwerkjes en aquarelwerkjes werden op de kerstmarkt aangeboden en verkochten 
als zoete broodjes. Op muzikaal vlak kwam Karine onze oren verwennen met mooie 
accordeonmuziek en zongen de vrijwilligers van het koor samen met een aantal personeelsleden 
mooie kerstliederen. Een waar succes! Wat waren we blij met de massale opkomst die dag! Het 
doet ons deugd te weten dat al ons werk zo geapprecieerd wordt! Hierbij nogmaals een dikke 
dankjewel aan alle vrijwilligers en alle bezoekers! 
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Kerstf eesten

Na toch heel wat feestjes gemist te hebben door de coronagolven, zijn we des te meer 
enthousiast om onze traditi onele kerstf eesten terug op te pakken zoals voorheen. De bewoners 
kwamen toe in hun zondagse kleren en we verwelkomden onze familieleden in de aangeklede 
feestzaal. Er werd een aperiti efj e aangeboden en met wat hapjes erbij startt en we ons feest. De 
directeur en hoofdverpleegkundige spraken ons toe en ook de nieuwjaarsbrieven werden 
gelezen. Hier en daar werd er wel eens een traantje weggepinkt. Na een heerlijke maalti jd 
verzorgden de vrijwilligers het optreden van de dag. Ook het personeel had een dansnummertje 
in pett o! Wat werd er heel wat afgelachen. We sloten de dag af met een lekker stuk taart, koffi  e 
en een druppeltje om goed te kunnen slapen! Op terugweg naar onze kamer gaf onze kerstman 
nog een mooi geschenk! Hartelijk bedankt aan iedereen die van het kerstf eest opnieuw een 
topfeest heeft  gemaakt! 
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Kerstf eestje op dienst rood door Arlett e

Kerstdrink en nieuwjaardrink

Op 23 december maakten we van de gelegenheid gebruik om met z’n allen Kerst te vieren. 
Gezellig rond de tafel met de hele dienst. Een drankje in de hand en een hapje in de mond. 
Samen kerstherinneringen ophalen, babbelen en lachen. En natuurlijk kon het zingen van 
kerstliedjes niet ontbreken! Een gezellige namiddag en een fi jne voorbereiding op de feestdagen!

Op dinsdag 20 december was het feest op dienst rood. De 
bewoners werden weeral eens in de watt en gelegd met een 
lekker stuk taart en koffi  e, warme chocolademelk of 
glühwein. Het feestje werd georganiseerd door vrijwilligster 
Arlett e. Dus hoe kon het ook anders dan dat het super 
gezellig was. Als kers op de taart mochten alle bewoners 
nog een nummertje trekken en konden ze dit nummertje 
ruilen tegen een super leuk cadeautje.
Dank je wel Arlett e voor alles wat je met super veel liefde 
doet voor onze bewoners!
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Lichtjeswandeling

Rond de kerstperiode is er niets zo gezellig als rond de kerstboom met lichtjes zitt en. Koksijde 
dacht hier ook over en sti ppelde een lichtjeswandeling uit, ‘Koksijde By Night’. Dit konden we 
natuurlijk niet laten passeren en we gingen dan ook langs met onze bewoners. Een mooie 
avondwandeling met herinneringen ophalen van de kerstperiodes vroeger. Bedankt aan alle 
vrijwilligers om ons te vergezellen zodat we met vele bewoners de gezellige sfeer konden gaan 
opsnuiven! 
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Driekoningen

Ook in 
Dunecluze 
vierden we 
driekoningen. 
We bestelden 
heerlijke 
driekoningentaarten bij 
bakkerij Helveti a waarin de 
bonen verstopt zaten... 
Spannend! Zie hier de foto’s 
van onze gelukkige 
koningen/koningeninnen! 

En daar bleef het niet bij. Driekoningendag viel in de kerstvakanti e, maar de dag na de 
kerstvakanti e kwamen de kinderen van vrije basisschool De Ark van Koksijde bij ons langs om 
driekoningenliedjes te zingen.

Driekoningen, driekoningen, 
geef mij een nieuwe hoed. 
Mijn oude is versleten, 

mijn moeder mag het niet weten. 
Mijn vader heeft het geld 

op de rooster geteld. 
Driekoningen, driekoningen, geef mij een 

nieuwe hoed!

De kinderen werden verdeeld in groepjes en 
gingen de kamers af op de afdelingen. 
Wat was het mooi om de interacti e tussen de 
bewoners en de kinderen te zien!
Zowel bewoners als kinderen genoten en 
zongen volle borst het gekende 
driekongingenlied mee:
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Activiteitenkalender

Onze activiteiten in februari, maart en april

februari maart                            april
2/2 Pannenkoekenbak 

voor Maria 
Lichtmis

7/3 Casino 
+ avondactiviteit oker

7/4 Paasontbijten

7/2 Casino 
+ avondactiviteit 

oker

12/3 - 
17/3

WEEK VAN SMAAK 11/4 Verwenontbijt rood

9/2 Casino
+ verwenontbijt 

groen

14/3 Avondactiviteit groen
+ verwenontbijt rood

12/4 Paaseierenraap

13/2 + 
14/2

Valentijnsetentje 17/3 “Suikervrije dag” 
+ verwenontbijt oker

18/4 Avondactiviteit oker

Verwenontbijt Groen 21/3 Casino 21/4 Verjaardagsfeest groen
+ verjaardagsfeest oker

17/2 Verjaardagsfeest 
oker

28/3 Avondactiviteit rood 24/4 - 
28/4

WEEK VAN VALPREVENTIE

21/2 Vette dinsdag, olie-
bollenbak

24/4 Avondactiviteit rood

24/2 Verjaardagsfeest 
groen

+ avondactiviteit 
groen 

25/4 Avondactiviteit groen

27/2 Verwenontbijt oker

28/2 Carnavalsfeest met 
Johnny Clarysse 
+ avondactiviteit 

rood

Volgende activiteiten staan op de planning voor de maanden februari, maart en april. 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!
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Personeel
Bloemschikken

Sintf eestje kinderen van personeel

Teambuilding personeel benedenverdieping

Op vrijdagavond 2 december werden alle 
kindjes van het personeel uitgenodigd in de 
cafetaria van Dunecluze voor een bezoekje 
van Sinterklaas en zijn pieten. De Sint kwam 
deze keer niet te paard, maar met de duofi ets. 
Of neen, het waren de zott e pieten op de 
fi ets en de arme Sint mocht te voet 
meekomen. Zo gaat dit met de pieten. 
De kindjes wachtt en de Sint vol ongeduld op. 
En hun geduld werd beloond met heel wat 
lekkers. De Sint wist wel heel veel te 
vertellen over de kindjes. Dit zorgde toch wel 
voor enkele verwonderde gezichtjes. 
Dank je lieve Sint en pieten om bij ons langs 
te komen! 

Op een winterse avond vertrokken de 
collega’s van het gelijkvloers richti ng Bowl 
Inn De Panne . Er werden eerst 2 spelletjes 
gespeeld en daarna genoot men van een 
lekkere steengrill. Het werd een leuke avond 
met leuke collega’s! 

Er worden verschillende workshops 
georganiseerd voor het personeel van 
Dunecluze, door de interne werkgroep 
‘Welzijn op het werk’. Zo ook een workshop 
bloemschikken. Samen maakten we een mooi 
bloemstuk die als tafelversiering kan dienen 
voor de feestdagen.Het was een gezellige 
avond met een mooi resultaat om mee naar 
huis te nemen. 
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Interviews

Geboorte

Tiffany

Nieuwe personeelsleden

Tiffany werkt als zorgkundige op dienst 
groen. Voordien heeft zes jaar gewerkt in Ter 
Duinen. Ze woont samen met haar lieve man 
Wesly en heeft twee kinderen uit haar 
eerste relatie. Een zoon Valentin en een 
dochter Camille. Samen hebben zij ook een 
dochtertje Noor van 5 maanden. Ze hebben 
ook twee labradors Yarco en Marcel. Ze is een 
groot familiemens en houdt ervan om samen 
te zijn met hen. Ze maakt graag eens een 
grapje en zingt graag samen met de 
bewoners. Tiffany van harte welkom op 
dienst groen! 

Proficiat Nikita met de geboorte van jullie 
tweede dochter, Ma- Lïa. Ze werd geboren 
op 26 november. Bij de geboorte woog ze 
3,240kg  en meette ze 49 cm.



28

Verjaardagen

Onze jarige bewoners van de komende maanden

februari maart                                 april
02/02 Gilbert Huyghe 04/03 Lucienne Joye 02/04 Solange Mahieu

07/02 Louisa Deman 06/03 Denise Deplanter 02/04 Roger Vandenbussche

08/02 Maria Hooft 07/03 Bernard Lust 12/04 Agnès Florizoone

12/02 Isberga Denolf 07/03 Valery Van Langehove 19/04 Jacqueline Francois

15/02 Rosa Moens 14/03 Marie Rose Verwee 20/04 Gisèle Christi aens

17/02 Denise Vanheste 15/03 Mariett e Coppens 20/04 Maurice Thill

22/02 Josianne Vandooren 18/03 Eric Roobroek 23/04 Arlett e Gaillaert

23/03 Andre Goderis 27/04 Monique Samyn

24/03 Georges Dimkoff 28/04 Jacqueline Deneire

27/03 Suzanne Desimpel

29/03 Jozef De Maeght

29/03 Maria Dewaele

29/03 Brigitt e Marteel

30/03 Desirée Goethals

31/03 Roger Vermeren
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Onze jarige personeelsleden

februari maart                           april
4/02 Rosielyn Versoza 5/03 Kathy Gruwé 6/04 Yoricka Pinceel

10/02 Patricia Wandelaere 8/03 Sandy Lacroix 15/04 Kathelijn Vanneuville

10/02 Marianne Verstraete 12/03 Anandjee Mudhoo 15/04 Dea De Nie

10/02 Veronique Mintkewicz 21/03 Lina Cruz 17/04 Swennen Benedikt

18/02 Marti ne Vandamme 26/03 Carla Degand 21/04 Liesbeth Debouvere

18/02 Petra Inghelbrecht 28/03 Rita Pladys 22/04 Marisa Vanseveren

19/02 Andrée Dhont 29/03 Bärbel Volley 27/04 Sonja Swinnen
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Wistjedatjes
Knutselen met Marie- Lou & Annett e

In de kerstvakanti e kwamen de twee dochters van logopediste Rosalie op bezoek. Ze kwamen 
om te knutselen met de bewoners. Voor zowel Marie- Lou en Annett e, als voor de bewoners 
werd het een gezellige creati eve namiddag. Samen knutselden ze kerstboompjes onder begelei-
ding van vrijwilligster Arlett e. Dankjewel lieve meisjes om zo’n leuke namiddag te bezorgen aan 
de bewoners! 

Rad van fortuin

De ergo’s en animators in huis spelen graag 
eens een spel. We hadden het idee om rad 
van fortuin te spelen. Dit lieten we weten aan 
onze technische dienst Koen en hij had niet 
meer nodig en even later toverde hij dit 
spectaculair kunstwerk! 

Het werd ook al uitvoerig uitgetest door de 
ergo’s en door onze bewoners en meer dan 
goed gekeurd!

Dikke dankjewel aan onze handige harry 
Koen! 
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Kerstcadeautjes bewoners

Vrijwilligers

Op onze kerstfeesten werd er een geschenk 
gegeven aan alle bewoners. Dit werd mogelijk 
gemaakt door verschillende sponsors. Bij deze 
nog eens een hele dikke dankjewel 
hiervoor!!!

• Chips van Pepsico Veurne
• Wafeltjes van Beauvoords Bakhuis
• Zakdoekjes van PMR- groep
• Koeken van Meli Veurne
• Verzorgingsproducten van PharmaForce

Wat een mooie groep vrijwilligers! 3 Dagen 
aan een stuk hebben ze het beste van 
zichzelf gegeven voor onze bewoners. Op tal 
van leuke liedjes maakten ze verschillende 
acts en grappige tussendoortjes. Ze hebben 
hier heel wat voorbereidingswerk voor 
gedaan om ervoor te zorgen dat de 
kerstfeesten ook dit jaar wat entertainment 
kregen. Een dikke chapeau voor elk van jullie 
om na al die jaren ook dit jaar voor een heus 
optreden te zorgen! 
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Bewoners

In de maanden november, december en januari mochten we de volgende bewoners 
verwelkomen:

K. 320 Maria Depott er K. 312 Caroline Engels

K. 326 Jenny Deroo K. 104 Willy Genti l Lezy

In de maanden november, december en januari moesten we afscheid nemen van 
volgende bewoners:

Paula Bossant 
(07/11/1925 - 02/12/2022)

Godelieve Saubain 
(28/10/1934 - 10/12/2022)

Irène De Ridder
(18/07/1925 - 30/11/2022)

Renée Van Brabant 
(01/08/1925 - 03/01/2023)

Maria Delva 
(25/08/1934 - 29/12/2022)

Jenny Rathé
(11/06/1937 - 13/01/2023)

Georgett e Hatse
(18/01/1931 - 16/12/2022)

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
Eind 2022 werd door de gemeenteraad de 
begroting van de gemeente Koksijde 
toegelicht.

Het zijn barre tijden voor de financiële 
toestand van onze gemeente. De stijgende 
energiekosten, de levensduurte en de 
oplopende personeelskosten dwingen het 
bestuur tot aanpassing om die extra kosten te 
financieren.

Daarom werd het meerjarenplan 2023 – 2025 aangepast en wordt 23,5 miljoen EUR minder 
geïnvesteerd dan werd voorzien.  

Toch blijven veel mooie projecten verder gepland :

• Heraanleg van de 
 Nieuwpoortsteenweg in Oostduinkerke
• Herinrichting van de J. Van 
 Buggenhoutlaan
• Renovatie van het NAVIGO-museum
• Presentatie topstukken en uitbreiding  
 Abdijmuseum op de site Ten Bogaerde
• Aanleg riolering en herinrichting én de  
 Dijk in Wulpen,
• Opwaardering van openbaar domein in  
 de Silicowijk te Koksijde Dorp.
• Nieuw scoutslokaal voor jeugd in 
 Oostduinkerke en nieuwe repetitie 
 ruimte voor de Koninklijke Harmonie  
 Vrienden van de Brandweer 
 Oostduinkerke in het Sportpark 
 Hazebeek.

De kosten voor de dagelijkse werking van onze gemeente in 2023 worden begroot op 
71.581.544,6 EUR.  Hiervan is 37.857.912,86 EUR bestemd voor personeelskosten of bijna 
53 %,
In totaal ontvangt onze gemeente in 2023 80.590.021,29 EUR aan exploitatie-ontvangsten 
waarvan 65 % uit fiscale ontvangsten.

Overwegend dat de energiemarkt vandaag nog steeds prijzig en volatiel blijft worden de 
kredieten 2023 tot en met 2025 naar boven toe aangepast (in 2023 : +850.000 EUR  en in 
2024-2025 : 1,5 miljoen EURO per jaar).
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In het OCMW is de samenwerking met Dunecluze verder uitgebreid.  Dunecluze neemt het 
zorgcomponent en technisch beheer over.

VZW BEJAARDENZORG KEI
Ontwerp & realisatie van een uitbreiding bij het bestaande woonzorgcentrum Dunecluze te Koksijde 

Ter Duinenlaan 35 - 8670 Koksijde
www.dunecluze.be

Stationsplein 6 - 9990 Maldegem
www.aiko.be

Hof van Praet 15 - 9880 Aalter
Tel.: 09 374 60 08 - info@amib.be
www.amib.be

Stationsplein 6 - 9990 Maldegem
www.aiko.be

ARCHITECT                                                     AIKO ARCHITECTEN & INGENIEURS bv

BOUWHEER                                               WZC DUNECLUZE

STUDIE STABILITEIT & TECHNIEKEN    AIKO ARCHITECTEN & INGENIEURS bv

VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE / EPB       AMIB bv

Groendreef 21 - 9880 Aalter
info@vandenbusschebouw.be
www.vandenbusschebouw.be

AANNEMER                                                VANDENBUSSCHE nv

Zin om hier te komen werken? 
mail info@dunecluze.be, bel 058 533 900 of spring gerust eens binnen!

Het beheer van 22 sociale woningen van het OCMW is overgedragen aan de woonmaatschappij 
Ijzer en Zee voor 16 000 EUR

Nog een overzicht van de belangrijkste extra ingeschreven kredieten:

• uitbesteden schoonmaken gebouw Kunstacademie : 155.000 EUR
• een rechtsgeding voor het Hof van Beroep  :  + 396.670,29 EUR 
 (ten laste boekjaar 2022)

Ik wens jullie allen een gezond en voorspoedig 2023!
  
vrijwilliger
Paul Casselman
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Naam bewoner:

Kamernummer:

De plaats die we zoeken is:

Bezorg deze strook aan het onthaal

Profi ciat Raymonde!

Vorige winnaar
Ut de Cluze 57

Antwoordstrookje 
“Woa zit nus Mariett e?”

Colofon
HOOFDREDACTEUR
J. Nagels

REDACTIE
J. Danneels
R. Vlaemynck
J. Vandenbulcke
J. Parmenti er
L. Debouvere
L. Doise
M. Compernol
E. Janssoone
C. Verplancke
M. Durivault

Vrijwilligers
P. Casselman

Een nieuwe variati e  van onze ‘wie is het’. 
Weet jij waar Mariett e zich bevindt of in 
welke acti viteit ze meedoet?

Vul dan zo snel mogelijk dit 
antwoordstrookje in en win een drankenkaart 
van 10 euro van de cafetaria!

Veel succes!

Woa zit nus Mariett e?



Verantwoordelijke uitgever : Jan Nagels

‘UT DE CLUZE’ is mede mogelijk gemaakt door:

Koksijdestraat 3 | 8630 Veurne
051 31 36 60
www.uitvaartzorg-kesteloot.be

PrinsierPrinsier
VLOEREN — WANDTEGELS — NATUURSTEEN

Ambachtstraat 9
8620 Nieuwpoort
INDUSTRIETERREIN ’DE NOORDVAART’

Tel/Fax 058 23 81 64
www.prinsier.be
info@prinsier.be
BTW BE 0465.225.559

-Vande Velde bv


