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Voorwoord 

De lente is begonnen! Koksijde maakt zich op voor een mooi voorjaar en een nog beter 

zomerseizoen (hoop doet leven). En Dunecluze kijkt uit naar z’n vierde verjaardag. Jaja, de 

tijd vliegt! 

Ook wij zitten niet stil. De kinderen en kleinkinderen van het Dunecluzepersoneel komen 

binnenkort paaseitjes rapen in onze tuin. Onze zeer fijne samenwerking met de Hotelschool 

Ter Duinen mondt deze periode uit in een heuse show-cooking. En tussen de bedrijven door 

zijn we volop bezig met de organisatie van onze daguitstappen. Omdat deze vorig jaar zo’n 

succes waren, willen we daar graag een jaarlijkse traditie van maken.  

Verder worden we steeds beter in ‘zingen in koor’ en  quizzen, worden we echte krakken in 

aquarel en werken met klei en lachen we ons een bult wanneer we ons wagen aan het 

creëren van een fantasieverhaal zonder grenzen in groep.  

Wie wil meegenieten, kan de komende weken een kijkje nemen in ons online foto-album. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot volgende Utdecluze!! 

geschreven door Els Janssoone 
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Samenwerking met de Ark 

Drie Koningen op 6 januari 

 

Een meezingertje!  

 

 

Ook in Dunecluze kwamen er kinderen driekoningen zingen. De kinderen kwamen deur tot 

deur om hun liedje te zingen dat ze ingeoefend hadden in de klas. De bewoners gaven ieder 

wat lekkers om mee te nemen. Wat is het telkens leuk om dat ‘jong geweld’ in huis te 

hebben. 
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Activiteiten met kinderen en jongeren 

Samenwerking MPI Koksijde 

Iedere maand komt er een klas op bezoek waar we samen een activiteit mee organiseren. De 

kinderen van de klas kennen onze bewoners en kijken er erg naar uit om samen iets te 

doen.  

 

Deze keer mochten wij bij hen op bezoek, in 

hun eigen klas. Voor onze bewoners was het 

al zeer lang geleden dat ze in een klaslokaal 

op de lesbanken zaten. De leerlingen gaven 

ons les over hoe de lessen er tegenwoordig 

uitzien. Wat een groot verschil! 

De tijd van de lei en griffel is al zeer lang 

voorbij, nu is het de tijd van een ‘smartboard’! 

Onze bewoners konden dit eens van dichtbij 

bekijken en eens uittesten. 

‘Geef mij toch maar nen bic en nen bladjen 

papier wi!’ zei Jeanne Callens toen ze het 

bord mocht uitproberen. Maar het was een 

leuke en leerrijke ervaring. 
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Een kleine vergelijking… 
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Samenwerking met De Ark 

Het duurde niet lang, vooraleer we de kindjes opnieuw op 

bezoek kregen. We kregen 29 kinderen over de vloer op 

afdeling Groen en Oker. Op school hadden ze een 

activiteit voorbereid, namelijk een muzikaal pak. Meester 

Joost leidde de activiteit en zorgde ervoor dat zowel de 

kinderen als de bewoners aan bod kwamen voor een 

specifieke opdracht. Bijvoorbeeld: gooi de kegels omver,  

zeg het alfabet van achter naar voor, vang de bal… 

Iedere bewoner werd met een kindje gekoppeld zodat ze elkaar konden helpen. De ene 

opdracht was wat moeilijker dan de andere, maar net dit zorgde voor een mooie 

samenwerking tussen de kinderen en de bewoners. Het was puur genieten voor de bewoners 

om nog eens het ‘jong geweld’ in huis te hebben!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.raamfolie-sticker.nl/media/catalog/product/cache/4/image/600x600/040ec09b1e35df139433887a97daa66f/m/u/muziek_noten_op_swirly_lijn.jpg
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Samenwerking met hotelschool Ter Duinen 

 

 

 

Op donderdag 26 februari, waren er bij ons, in Dunecluze een 25 tal leerlingen te gast : 4de 

jaars restaurant en keuken. Die kwamen, langs bij de drie verdiepingen. Ze kwamen onze 

bewoners verwennen tijdens het middagmaal met een mooi gedresseerd bord en opgediend 

met de nodige etiquette. En bij dit evenement hoorde ook een glaasje wijn.  

De leerlingen schoven, na de bediening, mee aan tafel, samen met de bewoners. 

 

In de namiddag waren er verschillende activiteiten en op de dienst oker was er een gesprek 

tussen de bewoners en een vijftal leerlingen over, de keuken van vroeger en nu, smaken die 

kunnen bekoren, de hotelopleiding… 

Ze vertellen :  

http://www.hotelschoolterduinen.be/
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We volgen het tweede jaar in de 

hotelschool.  We komen van overal in 

Vlaanderen of Nederland en vanuit 

verschillende invalshoeken, op advies 

van het CLB, vanuit een kinderdroom om 

kok te worden, veel interesse van huis 

uit of andere……. 

De vierdejaars bestaan uit 5 klassen 

van 20 à 25 personen (technisch en 

beroeps  samen). In het totaal studeren 

er een kleine 500 studenten. Er zijn 4 

restaurants met 4 keukens  en op 

maandagavond en woensdagmiddag, kookt 

de groep die hier te gast was. 

Studeren aan de hotelschool vraagt veel 

discipline en er hangt ook een prijskaartje aan vast : zo’, € 3000,00 startgeld, zonder 

boeken of internaat. Men moet er altijd piekfijn uitzien, steeds in kostuum en met een nette 

haarsnit, de oren mogen niet bedekt zijn. 

Op school leren ze het métier, maar leren ze even goed bv. de verschillende smaken kennen: 

truffel, hoppescheuten….smaken van de hele wereld.  

Ze volgen op dit ogenblik de klassieke Franse keuken. Ze moeten van alles proeven. Pas op 

deze manier leert men de 

smaken kennen.  

Er wordt twee maal per dag 

warm gegeten in een van de 

restaurants. In het 7de jaar 

kan men zich specialiseren 

in hotelmanagement, hotel-

onthaal, sommelier, 

wereldkeuken…. 

 

Van de leerlingen, die hier op bezoek kwamen, wil iedereen later een eigen zaak, een 

restaurant, hotel, café, B & B, een taverne of een brasserie uitbaten. 

In de keuken moet er hard gewerkt worden en soms gaat het er heel hectisch aan toe. 

Tempo en foutloos werken zijn de vereisten. En je moet alles doen, van snijden tot 

afwerken, de zaal…. 
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Het verschil tussen vroeger en nu is dat er veel meer  buitenlandse producten gebruikt 

worden en dat er ook speciale technieken gehanteerd worden. Men moet in het restaurant 

ook rekening houden met speciale wensen of speciale toestanden bv. allergie.  

De ervaring van eens te mogen opdienen voor onze bewoners en een activiteit meebeleven 

met de bewoners van een woonzorgcentrum hebben ze ervaren als zeer positief. Ze dachten 

hier te belanden op een trieste plaats maar vonden een mooie inrichting en bewoners die 

helder en pienter waren.  

 

 

Voor beide partijen was het een uiterst positieve ervaring. 

Hilde 
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Carnaval 

Carnaval, ook wel vastenavond is een van oorsprong katholiek feest, dat mogelijk ook 

heidense wortels heeft en gevierd wordt in de drie dagen voorafgaand aan Aswoensdag. 

Volgens de traditie duurt het feest van zondag tot dinsdagavond, de vastenavond. Om 

middernacht vangt de vastentijd aan van 40 dagen, tot Pasen. 

Wij gingen met onze bewoners naar het carnaval in het casino van Koksijde. Daar kwam 

prins Carnaval op bezoek. We dansten samen op heel wat schlagerliedjes de pannen van het 

dak. 
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Valentijnsetentje 

 

Valentijn laten we ook in Dunecluze niet zomaar voorbijgaan. Speciaal voor de koppeltjes in 

ons huis organiseerden we een gezellig, romantisch etentje. 
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En omdat we onze bewoners zo graag zien, versierden we 

de afdelingen ook in het thema van Valentijn. Zo was 

iedereen onmiddellijk in een verliefde sfeer!   

 

 

 

“Ik hou van jou” in 4 verschillende talen:    

 

 

 

 

Dansnamiddag voor senioren 

Het casino van Koksijde organiseerde een dansnamiddag voor senioren. Daar wilden wij 

natuurlijk ook bij zijn! De bewoners toonden ons dat ze zeker ook nog danscapaciteit 

hebben! Hup met die beentjes!  
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Breughelmaaltijd op dienst rood 

Vorig jaar hebben we 

ervan genoten en 

succesnummers moet je 

herhalen. Vandaar: op 

dinsdag 24 februari 

stond voor dienst Rood 

een breughelavond 

gepland. De voorbereiding 

begon al ’s middags: enkele bewoners en 

personeelsleden reden met ons busje naar 

de plaatselijke supermarkt om 

boodschappen te doen. Een fijne uitstap 

was dat! 

Bij het klaarzetten van alle lekkers en 

het opdienen en afruimen kregen we hulp 

van vrijwilligers en hulpvaardige 

familieleden. Hartverwarmend vind ik het, 

dat zoveel mensen ongevraagd hun 

steentje bijdragen om onze bewoners 

gelukkig te maken.  

Het was een gemoedelijke, gezellige avond 

die voor zoete dromen zorgde.  

 

 

https://lucopstap2013.files.wordpress.com/2013/05/duimen-en-vingers-aflikken.jpg
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Wellnessdag 

Op 12 maart legden we enkele bewoners, samen met een familielid eens extra in de watten. 

We organiseerden een wellnessdag. Er waren 3 verschillende ruimtes ingericht. De ene voor 

een ontspannende gelaatsverzorging en maquillage, daarnaast een ruimte voor hand- en 

voetverzorging en als laatste het kapsalon voor haartooi. Daarna dronken we samen een 

glaasje cava en genoten we van de kookkunsten van Aliesje en Evelien. Even rusten en dan 

genieten van het lentezonnetje met een tussenstop bij Arthan voor een lekker taartje. Een 

geslaagde dag, iedereen straalde!   
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Personeel 

Dunecluze verwelkomt 3 nieuwe personeelsleden: 

 

 

 

Demunck Nancy 

Nancy is haar naam en ze is de gloednieuwe 

verpleegkundige op dienst Rood. Dagelijks 

(of toch bijna) komt ze van net voor de 

Franse grens naar Dunecluze afgezakt.  

Een nieuwe job is altijd een uitdaging. Dat 

Nancy daar niet bang voor is, bewees ze 

toen ze een 4-tal jaar geleden opnieuw 

voor de schoolbanken koos. Het was al 

jaren aan ’t kriebelen, vertelt ze ons. De 

aanleiding was haar werk als poetshulp in 

een woonzorgcentrum.  

Ze besefte er dat de zorg haar erg aantrekt. Vooral het contact met de mensen spreekt 

haar aan. Dat is ook de reden waarom ze duidelijk koos voor Dunecluze en niet voor een 

ziekenhuis:  de band die je op kan bouwen met bewoners betekent voor Nancy het grootste 

deel van haar arbeidsvreugde. De voordelen die een nieuw gebouw biedt, zoals mooie open 

ruimtes en veel lichtinval, beschouwt ze als een aardige bijkomstigheid.  

Enkele van Nancy’s favorieten: 

-eten: gewone kost 

-film: Nothing Hill 

-tv-programma: Familie 

-reisbestemming: Turkije 

-wens: een  goede  gezondheid  en  veel  geluk  voor haar gezinsleden 

Dit interview werd afgenomen door enkele bewoners van dienst: Maria, Odette, Roger en 

Hilda.  
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Szekely Julie 

Julie is sinds 4 maart nieuw teamlid in het onderhoud.  Ze is 

een vlinder, dit wil zeggen dat ze te zien is op de verschillende 

afdelingen. Julie is afkomstig van Roemenië en woont 

ondertussen al 23 jaar in België. Sedert 15 jaar woont ze samen 

met haar man in Koksijde Dorp. Haar man is zelfstandig en 

houdt het Cinéma Café open. Samen hebben ze een 13-jarig 

meisje, Noa. Julie heeft zelf ook vele jaren samengewerkt met 

haar man in de horecazaak. Werken in de horeca kenmerkt zich 

echter met onstabiele uren en vele avonden werken, daarom 

koos ze ervoor om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Ze is 

begonnen met een vervangingscontract in het Visserijmuseum in 

Oostduinkerke en via de man van Francine is Julie in Dunecluze 

terechtgekomen (vervangingscontract tot juni). In haar vrije tijd houdt ze van skiën, lezen, 

reizen (vooral citytrips)…  

Kenmerkend aan Julie: een hardwerkend teamlid met het hart op de juiste plaats, welkom!  

 

Dhoop Vanessa 

Vanessa versterkt sinds maart het team van het onderhoud. Ze 

is 27 jaar en is vlinder op de verschillende afdelingen. Sinds 2010 

woont ze samen met haar vriend Kevin in Koksijde Bad. Samen 

hebben ze twee meisjes: eentje van 11 jaar en van 2,5 jaar.  

Ze is afkomstig van Brussel en naar West-Vlaanderen gekomen 

omdat ze wou zorgen voor haar oma met Alzheimer. Ze heeft 2 

jaar haartooi gevolgd, maar met de zwangerschap van het oudste 

dochter is ze gaan werken als verkoopster. Ze had behoefte aan 

vaste uren wegens kinderen en gezin 

Ze is hier ter vervanging van Mia. Hobby’s: fietsen, wandelen, 

zwemmen, vooral veel bezig met het gezin. Haar Toekomstdroom: kijkt van dag tot dag, 

stabiele omgeving, vaste job. Haar karakter: helpende hand, probeert voor iedereen goed te 

doen & sociaal. 
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Koksijde leeft  

 

Een nieuwe lente is aangebroken  en  bij de eerste verwarmende zonnestralen schieten de 

kleurrijke primula’s, viooltjes en narcissen  in bloei. De kerselaren  tooien zich met een 

weelderige witte of roze bloesem.   

De gemeente Koksijde ontwaakt uit zijn winterslaap.  Er staat weldra weer heel wat op 

stapel in  Koksijde.    

Vooreerst is er de openluchttentoonstelling  Getij-dingen van 15 kunstenaars die hun werk 

aan de 15 houten getijpalen tussen Sint Idesbald en Nieuwpoort hebben bevestigd.   Het 

werk op de eerste paal gezien vanuit de richting Nieuwpoort  is van Martine Hennebel, 

dochter van Gerard Hennebel,  bewoner in Dunecluze.   Deze 15 werken zijn gedurende tien 

maanden, van maart tot en met november, blootgesteld aan  destructieve krachten van 

water en wind.   Ze zullen een langzame metamorfose ondergaan  door de aangroei van 

zee-algen, zeepokken en schelpjes. 

Het paasverlof staat voor de deur en dan overspoelen talrijke toeristen onze badplaats.   

De bloemenjaarmarkt gaat door op paaszaterdag. In de Zeelaan te Koksijde verkopen talrijke 

standhouders prachtige bloemen en planten. 

Tijdens het weekend van 30 en 31 mei is er terug  ‘Levensloop’ bij de kazerne van de 

Luchtmachtbasis.  Dit is  een evenement  waarbij zoveel mogelijk deelnemers gemobiliseerd 

worden om fondsen in te zamelen ten voordele van  kankerpatiënten. 

Ook het WZC Dunecluze heeft opnieuw beslist aan Levensloop mee te werken en geld in te 

zamelen voor de strijd tegen kanker.  Er wordt in Dunecluze opnieuw Cava verkocht ten 

voordele van Levensloop. 

Tijdens de gemeenteraad van 16 maart werd de gunningswijze goedgekeurd van het lot 

“binnenhuisafwerking” van de grote schuur op het domein ‘Ten Bogaerde’ .   

Het is de wens van het gemeentebestuur Koksijde om de oude schuur die deel uitmaakte van 

de uithoeve van de Abdij Ten Duinen opnieuw in gebruik te nemen als kunstencentrum. 

Tijdens dezelfde zitting van de gemeenteraad werden de lastenboeken voor de concessie tot 

uitbating van een beachbar ter hoogte van het Zavelplein en het Zouavenplein goedgekeurd. 

Dit jaar is de kans groot dat we deze zomer onze dorst kunnen lessen in een trendy 

beachbar.   

Hopen we nu maar dat er  ons nog vele zonnige en warme dagen te Koksijde te wachten 

staan. 
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Bewoners 

Nieuwe bewoners  

In de maanden januari, februari, maart mochten we de volgende bewoners verwelkomen: 

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 januari, februari, maart moesten we afscheid nemen van volgende bewoners: 

Braet Valère 

(°09/09/1923 - 05/02/2015) 
 

Clement Charles 

(°10/08/1921 – 16/01/2015) 
 

De Rycker Eliane 

(°07/06/1923 -  08/03/2015) 

Delie Roger 

(°20/04/1924 - 25/02/2015) 
 

Deseure Gudrun  

(°21/07/1946 –15/02/2015) 
 

Marie Hendrickx 

(°14/03/1924 –26/03/2015) 

Lobelle Anna Marie 

(°08/11/1928 -  27/02/2015) 

 

Van De Vijver Maria 

(°21/05/1926 - 05/01/2015) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bulthé Willy        (K.325) 

Coucke Erna        (K.118) 

Delsaut Jean Luc   (K.118) 

Demeulenaere Elza (K.102) 

 

Gheeraert Godelieve (K. 324) 

Hennebel Omerius  (K. 302) 

Lieckens Maria     (K. 232) 

Ottevaere Johan   (K. 131) 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Gi849W8VEYpdRM&tbnid=KrvrG9J5gCmS8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.filipmoers.be/?p%3D935&ei=QBnJU9bzMYTaPMTSgZgP&bvm=bv.71198958,d.ZWU&psig=AFQjCNGHP1ElUjnaJWhRlz3UY3VoN4KW-g&ust=1405774510924393
http://www.ligatura.be/media/catalog/product/cache/1/image/600x600/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/d/e/deursticker-welkom.jpg


Verjaardagen 

Verjaardagen van bewoners 

 

 

  

 April  Mei  Juni 

1/4 Boucher Carmen 8/5 Declercq Angela 3/6 Planckaert Pierre 

2/4 De Pauw Alina 9/5 De Mets Josée 9/6 Mattelaer Jozef 

2/4 Rommelaere Claudine 13/5 Callens Jeanne 16/6 Declerq Joseph 

4/4 Roussel Greta 14/5 De Bevere 

Godelieva 

16/6 Gesquiere Lucienne 

4/4 Dewaele Margerithe 14/5 Grauwet Maria 17/6 Verheecke Lea 

8/4 Dupon Gertrud 21/5 Michaux Liliane 19/6 Vandekerckhove 

Roger 

11/4 Weyn Georgette 22/5 Van den Heuvel 

Simonne 

23/6 Vercaemert 

Henriette 

14/4 Vandenbulcke Daniel 24/5 Pieters Auguste 24/6 Demeulenaere Elza 

19/4 Claeys Germaine 24/5 Bafort Mia 26/6 Coucke Erna 

26/4 Brock Lydie 26/5 Vanderbeke 

Yolande 

30/6 Tonglet Simonne 

 
28/4 Brunet Willy 27/5 Dewaele Madeleine   

29/4 Decoster Raymunda     
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Verjaardagen van personeel 

 

 

  

 April  Mei  Juni 

6/4 Pinceel Yoricka 1/5 Szekely Julie 5/6 Lambrecht 

Ashley 

13/4 De Muynck Ann 2/5 Casselman Paul 8/6 Decroos Dorine 

22/4 Droogmans Tamara 3/5 Huyghe Mia 14/6 Uleyn Aliesje 

22/4 Vanseveren Marisa 4/5 Samyn Sabine 22/6 Rommel Hilde 

29/4 Ballieu Griet 6/5 Clou Els 23/6 Mallefroy 

Veronique 
  7/5 Vanoost Isabelle 24/6 Borloo Eva 

  8/5 Dejaegere Febe 27/6 Rock Marie-Ange 

 
 

12/5 Debeer Wendy 29/6 Carpentier 

Perrine 

  14/5 Lefever Marie-Christine   

  16/5 Vanlerberghe Virginie   

  20/5 De Ceuninck Caroline   

  26/5 Callebout Gwendoline   

  26/5 Pattyn Ann   
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Gebruikersraad september 2014 

Verslag gebruikersraad wzc Dunecluze dinsdag 10 maart 2015 

Verwelkoming van de bewoners en de familieleden. 

Op de eerste gebruikersraad van het nieuwe kalenderjaar mochten we in totaal 8 bewoners 

en 3 familieleden welkom heten.  

Aanwezigen: 

Dienst groen  Roland Houtefelt, echtgenoot Henriette Meert 

Dienst rood  Mevrouw Fanny Verhaert 

     De heer Declercq Jozef 

     Mevrouw Jacobs Anna en dochter mevrouw Aymonin Jeanine 

Dienst oker  De heer Richard Herman 

     Mevrouw Ida Dorné en haar dochter Karine Werrebrouck 

     De heer Lucien Dewitte 

     Mevrouw Deplanter Denise 

 

Er werden verschillende onderwerpen aangehaald: 

 Apotheek: nieuwe verdeling medicatie 

 

Uitleg door Vicky Degrande. 

Vanaf 1 april 2015 is het de bedoeling om geen grote verpakkingen met medicatie meer 

te bestellen. Medicatie zal per week worden besteld en aangerekend op de 

verblijfsfactuur. De veranderingen slaan enkel op de zakjes medicatie die elke dag aan 

de bewoner worden gegeven. 

Alle medicatie wordt geleverd vanuit een apotheek in Zuienkerke, niet meer van het 

KEI. Wekelijks levert de apotheek niet dringende medicatie en tot 2 keer per dag 

dringend toe te dienen medicatie zoals antibiotica. Van belang is dat de bewoner 

akkoord gaat met de samenwerking tussen apotheek en ons woonzorgcentrum. 

 

 Loket dementie – nieuw initiatief in Dunecluze 

 

Uitleg door Els Janssoone, referentiepersoon voor dementie 

2X per maand zal Els Janssoone beschikbaar zijn in een ‘loket’ met vragen over 

dementie. Er zal worden samengewerkt met het Sociaal Huis waar je terecht kan met 

hulpvragen. Het loket dementie start in mei, telkens op de tweede dinsdagnamiddag en 

vierde dinsdagavond van de maand.  
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 Mededeling van afname enquête 

 

In de week van 30 maart worden tevredenheidsenquêtes afgenomen bij een dertigtal 

willekeurig gekozen bewoners. Deze bevraging gebeurt in opdracht van het Vlaams 

Agentschap voor de zorg. 

 

 Adviescommissie voeding 

 

Vraag naar verandering van beleg voor ontbijt. Ook een vraag naar meer grote witte 

slabben op afdeling Rood. 

 

 Mededelingen en vragen van de bewoners en familie 

 

Lucien Dewitte merkt op dat de bladeren die op het gazon liggen best worden 

opgeruimd want het gras gaat daarvan kapot. 

Opmerking dat het moeilijk is voor een bewoner met een rollator de deur van het 

toilet bij het cafetaria op de benedenverdieping open te doen. Deur slaat toe als je 

nog niet helemaal binnen bent. Vroeger zat er een spie onder de deur maar nu niet 

meer. 

 

Volgende afspraak voor de gebruikersraad is op dinsdag 16 juni. 

Voor verslag, Paul Casselman 10/03/2015 
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Wistjedatjes 

Wist je dat…  

“Onze nieuwste telg : LUCIFER 

Op vrijdag 27 maart is onze nieuwe kleioven in werking 

gesteld. Nog niet met werkstukken er in. Eerst even 

de ovenplaten en tussenstukken opwarmen opdat ze 

lang zouden kunnen meegaan. Wat begon als een try-

outkeramiek  : even proberen hoe het aanvoelde en 

vooral : wat de bewoners aan de kleiactiviteit zouden 

hebben, is intussen uitgegroeid tot een tweewekelijkse 

happening die toegankelijk is voor elke bewoner. 

En of de bewoners er deugd aan hebben dat vertellen 

Lucien (dienst oker) en Hilde (dienst rood) jullie zelf. 

Hilde : ‘Voor mij heeft het mijn leven totaal veranderd. 

Het was een materie die ik totaal niet kende. Ik ben 

totaal niet artistiek aangelegd. De eerste keer ben ik 

komen kijken; Ik was gefascineerd door het 

eindresultaat. Ik begon met bolletjes te rollen, 

verschillende weken opnieuw. De dag van vandaag maak ik zelfstandig een beeld. Het heeft 

mijn geluksgevoel enorm naar boven gekrikt. Ik schrik van wat ik kan. Ik raad het iedereen 

aan.’ 

Lucien : ‘Het werken met deze kleimaterie is om te beginnen een goede oefening voor de 

fijne motoriek. En mijn handen hebben het meer als nodig. Met veel goesting ben ik eraan 

begonnen, in de eerste plaats om mijn dagen in te vullen. Maar al gauw ondervond ik de 

enorme meerwaarde in mijn leven, namelijk van te kunnen creëren . En dat op mijn leeftijd ! 

Ook het werken in groep boeit me : het zien groeien van alle werken, de observatie van hoe 

anderen te werk gaan, de open sfeer die er heerst. 

Noëla en Hilde proberen me nu even in de abstracte richting te duwen, maar daar heb ik 

reserves bij. Ze verzekeren me dat , eenmaal het werkstuk gebakken zal zijn, ik verbaasd 

zal zijn door het eindresultaat. De oven hebben we met veel plezier én een glaasje bubbels 

in gebruik genomen. Hilde en Lucien hebben plechtig het lint doorgeknipt. 

De bewoners hebben de oven de naam LUCIFER gegeven (die is het immers gewoon van in de 

warmte te zitten). Voor deze mooie activiteit is er nu geen weg meer terug. En met veel 

enthousiasme zet de hele groep verder. 

 

Lucien en Hilde, Noela en Hilde 
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Enkele sfeerfoto’s van onze onthulling van lucifer… 
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Wist je dat… 

Ons Aliesje een echte keukenprinses is? Ze laat de diensten heerlijk ruiken door haar 

gebak. De bewoners zijn telkens bereid om haar hiermee te helpen. En telkens opnieuw is 

het smullen tijdens de koffie. Zo heeft ze op dienst oker ‘Cheesecake gemaakt’ Een 

gerechtje met kaas en witte chocolade. Het receptje vind je hieronder: 

Ook Francine is overtuigd van de verrukkelijke cheescake en zette dit op het menu van 

dienst oker.  

 

Ingrediënten voor 8 personen 

 250 g volkorenkoekjes 

 120 g boter 

 500 g mascarpone 

 300 g ricotta 

 100 g kristalsuiker 

 50g maïszetmeel 

 1 zakje vanillesuiker 

 3 eieren 

 1 dl room 

 200g witte chocolade 

 2 el melk 

 100g bosbessen 

Bereidingswijze 

 

1. Verwarm de oven voor op 175°C 

2. Verkruimel de koekjes en meng met de gesmolten boter. Duw het deeg op bodem van een 

springvorm. Druk goed aan en bak 10min in oven. Laat afkoelen. 

3. Meng de mascarpone met de ricotta. Doe er de suiker, maizena en vanillesuiker bij en roer 

glad. Meng de eieren erdoor en vervolgens de room. Smelt de witte chocolade met de melk. 

Roer met de rest van de vulling. Giet in de taartbodem en strooi er de bosbessen over. 

4. Bak de taart 50 à 60 minuten in de voorverwarmde oven. Laat verder afkoelen.  
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Wist je dat… 

We heel dankbaar zijn dat we hier in Dunecluze zoveel hulp krijgen van onze vrijwilligers? 

Hier een kleine blik hoeveel goede hulp wij kregen in het voorbijgaande jaar… 

Totaal gepresteerde uren vrijwilligerswerk: 

Cafetaria: 2904uur 

Praktisch: 6074uur 

Psychosociaal: 1043uur 

TOTAAL: 10 021 uur !! 

Administraite: 23uur 

Intern vervoer:1038uur 

Maaltijdbegeleiding: 951uur 

Voorlezen: 218uur 

Rode Kruis: 1102uur 

Hulp ergo: 2654uur 

Zorg: 86uur 

TOTAAL: 6074 uur !! 

DANKJEWEL !!!! 
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Een nieuwtje in koksijde… 

Twee keer per maand zal Els Janssoone beschikbaar zijn in een ‘loket’ met vragen over 

dementie. Er zal worden samengewerkt met het Sociaal huis waar je terecht kan met 

hulpvragen. Het loket dementie start in de maand mei, telkens op de 2de dinsdagnamiddag en 

4de dinsdagavond van de maand.  

23 april wordt een informatieavond gegeven met aansluitend een infosessie over dementie. 

Via deze folders, affiches en aankondiging in het gemeentelijk informatieblad “Tijdingen” zal 

de specifieke informatie ivf het loket meegedeeld worden. 
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Activiteiten  

Reeds geplande activiteiten de komende 3 maanden… 

April 

 

Mei 

 

Juni 

 

01/04: Koers, 3daagse van 

De Panne 

06/05: bezoek van kinderen 

uit Poederlee, zeeklassen 

26/06: Volksspelen met 

kinderen van de Ark 

10/04: ’s avonds naar toneel 

in Oostduinkerke 

18/05: Naar casino  

15/04: paaseierenraap 21/05: optreden Christophe 

voor moeder- en vaderdag 

 

21/04: Showcooking door 

hotelschool 

22/05: kijken naar repetitie 

schoolfeest van De Ark 

 

28/04: bezoek aan 

hotelschool  

& activiteit met MPI 
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Kruiswoordraadsel 

1.                           

2.                           

3.                           

4.                           

5.                           

6.                           

                           

7.                           

8.                           

9.                           

10.                           

11.                           

 

1. Hoe noemt men het feest van de geliefden? 

2. Wat is de naam van de overheerlijke cake die gemaakt werd door Aliesje op dienst 

oker? 

3. Wat is de naam van een van de groenten waar de hotelschool over leert? 

4. Hoe noemt onze nieuwe aanwinst waar we onze kleiwerken in kunnen bakken? 

5. Welke soort gezellige maaltijd hebben we gegeten met dienst rood in de cafetaria? 

6. Hoe noemt het nieuwe initiatief over dementie die Els Janssoone leidt? 

7. Met welke school werken we onder andere samen hier in Dunecluze? 

8. Hoe noemt het feest waar we ons kunnen verkleden? 

9. Welke relaxerende dag ging er in Dunecluze door  

voor 3 van onze bewoners? 

10. Hoe zeg je ‘ik hou van jou’ in het Duits? 

11. Hoe noemt men de hotelschool van Koksijde,  

waar we ook mee samenwerken? 

http://knowyourmeme.com/photos/11296-i-hate-sandcastles-success-kid
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HOOFDREDACTEUR 

J. Nagels 

REDACTIE 

medewerkers 

G. Ballieu, H. Rommel, J. 

Danneels, M. Vandamme, 

P. Casselman, E. 

Janssoone, J. Vanbleu, A. 

Uleyn 

Bewoners 

M. Dewaele, L. Geers, 

G. Weyn, L. Dewaele, O. 

Pierson, J. Sileghem 

 

Wie is het? 

 

Welke zotte doos kunnen we hierin herkennen? 

Weet jij het? 

 

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

Veel succes! 

 

 

 

 

 

 

Antwoordstrookje “Wie is het?” 

Naam bewoner:  --------------------------- . 

Kamernummer: ---------------------------- . 

Antwoord op de vraag: De persoon die  
we zoeken is… ------------------------ . 

Bezorg deze strook vóór 25 juni 2015  

aan het onthaal 

http://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=Gh-8Zhsyxod6zM&tbnid=g9wce03FIubxhM:&ved=&url=http://nl.freepik.com/vrije-vector/schaar-clip-art_379348.htm&ei=E0vpUfS7NMWDOKftgJAD&psig=AFQjCNFmk-vz_xv3K1gFzAISGiXV0kjFyA&ust=1374330003887727
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Uw logo hier?  

Neem gerust contact met ons op 

 

http://www.distrac.com/documents/home.xml?lang=nl

