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Voorwoord
Beste lezer,
2019 is ingezet, de deur naar een nieuw jaar vol uitdagingen is opengeduwd.
We durven terugblikken op een mooi 2018 waar een waaier aan eindejaarsactiviteiten het jaar
hebben uitgewuifd. Deze editie van UT De Cluze kan dit getuigen.
Ons ergoteam heeft steeds de handen vol om ons aanbod aan initiatieven in een mooi programma
te gieten met als eindspurt de stilaan legendarische kerstfeesten. Er wordt door hen dan steeds
een tandje bijgestoken, dank daarvoor.
Als we terugkijken naar een voorbij jaar dan passeert lief en leed steeds de revue.
Het is inherent aan onze werking dat we geconfronteerd worden met pijn, rouw en verlies. Onze
bewoners komen vaak met een grote zorgvraag bij ons terecht en dat houdt in dat we vaak
afscheid moeten nemen. Een mooi herdenkingsmoment 1 x per jaar staat daar even bij stil. Onze
medewerkers, zonder uitzondering, trachten steeds hun beste beentje voor te zetten om aan jullie
zorgvraag te voldoen en jullie een warm en goed verblijf in Dunecluze aan te bieden.
Vooruitkijkend op 2019 dan staat de de opening en de start van Doornhuys met stip aangeduid.
Verder in Ut De Cluze kunt u nieuws hierover inkijken.
Wij, met het voltallige team van Dunecluze, wensen u een goed 2019.
En mag ik eindigen met een mooi gezegde :

“Ouderdom beschermt je niet tegen de liefde.
Maar de liefde kan je beschermen tegen de ouderdom”

Jan Nagels
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Directie
Dunecluze is zijn 8e levensjaar ingezet en is van pasgeborene in 2011 naar een stevige jong
volwassene geëvolueerd.
Naast onze 96 bewoners zijn nieuwe initiatieven boven het doopvont gehouden, maar eist de
dagelijkse werking ook zijn aandacht.
Daarom wil ik u als lezer wat inzage geven in wat cijfers van ons huis voor het jaar 2018 :
- bewoners :
* ligdagen : 34.989 (inclusief kortverblijf)
* 99.85 % bezetting (inclusief kortverblijf)
* kortverblijf : 2153 ligdagen
98,31%
* van al deze bewoners had 93.25% een RVT-profiel
* In het rusthuis werden 35 mensen opgenomen (dwz 35 overlijdens)
* in het kortverblijf hadden we ongeveer 69 opnames
- thuisverpleging :
* patiënten : circa 105
* daarvan komt
° 30% uit Koksijde
° 9,10% uit St Idesbald
° 31,10% uit Oostduinkerke
En de rest rand Veurne, Nieuwpoort.
- maaltijden externe senioren :
* gemiddeld 42 eters per dag, d.w.z. meer dan 15.000 maaltijden
- medewerkers :
* professioneel : ongeveer 69 VTE verdeeld over ongeveer 90 mensen (incl de 8 man uit de
thuisverpleging)
* vrijwilligers : rond de 90 actieve vrijwilligers die samen voor ongeveer 10.000uuur
vrijwilligerswerk presteerden
Het geeft u wat inzage in wat algemene cijfers, maar waarbij aangetoond wordt dat er toch wel
enige bedrijvigheid is in ons huis.
Veel leesgenot in deze Ut De Cluze.
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Doornhuys
We zijn geruisloos 2019 ingerold, maar voor Doornhuys zal dit jaar een mijlpaal worden.
Terwijl de werken ongestoord en in een ijverig tempo voortgezet worden, zijn ondertussen de
gesprekken gestart met alle effectief ingeschreven kandidaat-bewoners.
Na de info-avonden eind vorig jaar, met een opkomst van meer dan 200 aanwezigen, zijn we nu
toe aan de eerste gesprekken met mensen die absoluut willen binnenkomen zodra de flatjes zijn
afgewerkt.
En we mogen ons gelukkig prijzen met de grote belangstelling.
Immers in Koksijde en omliggende gemeentes worden er meerdere assistentiewoningen gebouwd,
en dit aan een snel tempo en in grote getale.
Daarnaast hebben we nog de bestaande initiatieven zoals Villa Assistentiewoningen, Maartenoom
en La Vigie.
Het wordt dus geen sinecure om onze eigen 24 flats verhuurd te krijgen, maar we kijken er positief
tegen aan.
Op dit moment is het voor de architect een puzzel om alle aanwezige aannemers gerichte opdrachten te geven op de werf om niet in mekaars vaarwater te komen. Want elektriciens, loodgieters, schrijnwerkers, stukadoors, … samen in huis hebben, vergt wat coördinatie.
Op 17 maart is er een opendeur in Dunecluze en Doornhuys en worden meer dan 400 bezoekers
verwacht. Verder in Ut De Cluze meer over deze dag van de zorg.
Ons streven is nog steeds om tegen half juni een afgewerkt Doornhuys te kunnen aanbieden.
Wordt vervolgd…
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Thuisverpleging
Interview Emilie Verfaillie
Emilie Verfaille is 38 jaar oud en woont in
Veurne met haar groot gezin. Samen met
haar zes voetballende kinderen worden haar
dagen vooral gevuld met groene velden en
veel supporteren. Haar verdere hobby's zijn
paardrijden en op reis gaan.
Op latere leeftijd vond ze haar roeping als
verpleegster en startte na haar opleiding als
thuisverpleegster bij het Wit- Gele Kruis.
Recent maakte ze de overstap naar de
thuisverpleging in Dunecluze.
Welkom Emilie in het thuisverplegingsteam
van Dunecluze!

Nieuwjaarswens

We wensen jou en hen die jou omringen het allerbeste voor het nieuwe jaar. Geluk in grote en in
kleine dingen, maar bovenal, gelukkig met elkaar!
Vanwege, Rosielyn Versoza, Fien Huyghe, Tom Van Herck, Caroline Flament, Linsy Wydoodt,
Dominique Vermeulen, Emily Verfaillie (Ilse Adam en Katrien Deboyser).
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Dementie
Onze bevinding uit de praatavonden, die wij meermaals per jaar organiseren, wat betreft de familieleden of vertrouwenspersonen van de bewoners met dementie, is dat zij heel veel deugd hebben van deze momenten. Logisch: je hart kunnen luchten tegen lotgenoten en de herkenning en
troost ervaren die hieruit voortvloeit, moet wel verlichtend werken.
Wij horen vaak uit hun verhalen dat mensen die dicht bij personen met dementie staan, zich heel
eenzaam en alleen voelen. Zeker als het gaat om partners van … Het is een signaal dat niet in
dovemansoren terecht kwam. Integendeel: we wilden hier iets mee doen en hebben erover
gebrainstormd. Dit kwam eruit: we willen de zorgdragers van onze bewoners met dementie graag
een stimulerend duwtje in de rug geven om te starten met contactavonden. Gewoon op
regelmatige basis afspreken om samen iets te gaan eten of drinken bijvoorbeeld, meer hoeft dat
niet te zijn. Deze afspraken zullen de eenzaamheid misschien niet volledig wegnemen maar
mogelijk, hopelijk, wel draagbaar maken.
Onze aanzet resulteerde in een uitnodiging aan jullie die zich in de situatie van zorgdrager van een
persoon met dementie bevinden, voor onze voorbije praatavond dementie die plaatsvond op donderdag 31 januari in Dunecluze. Ook mantelzorgers die thuis voor iemand zorgen waren welkom.
Jullie kregen de kans kennis te maken met lotgenoten en af te tasten of dit initiatief iets voor jou
zou kunnen zijn.

Bedankt
aan alle aanwezigen
om er een gezellige
avond van te maken
en
hopelijk tot binnenkort!
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Vrijwilligers
Vrijwilligers Hasan en Kesete
Eind 2018 verwelkomden we 2 nieuwe vrijwilligers
in Dunecluze dankzij ‘ABC @ werk’. Dit is een
actie afkomstig uit het project ‘Elke dag
Nederlands’ van de intergemeentelijke dienst
(W)integratie dat projecten uitwerkt
rond taalstimulering.
Ik stel hen graag even aan u voor:
Kesete is een 29-jarige jongeman afkomstig uit Eritrea. Hij woont reeds anderhalf jaar in België.
Kesete studeerde ‘machinery’ in Eritrea, maar stopte vroegtijdig zijn studies. Hij werkte als taxichauffeur en ‘shop-keeper’. Kesete houdt van werken en anderen helpen. Als arme mensen op
straat in nood verkeerden, was hij de eerste om hen naar het ziekenhuis te brengen.
Naast hem zit Hasan, hij wordt in oktober 30 en is ook reeds anderhalf jaar in België. Hasan behaalde een diploma in de rechten in Syrië en ook één in ‘bedrijfskunde en administratie’. Hij werkte
in een bar, waar hij fruit-cocktails en salades maakte. Daarnaast houdt hij van lezen en zingen.
Hoe ervaren jullie het vrijwilligerswerk in Dunecluze?
Hasan: Ik vind het zeer leuk. Ik hou er van om mensen te helpen en te verzorgen. Het maakt mij
heel gelukkig. Ik deed vroeger ook al eens vrijwilligerswerk in Griekenland in 2016, waar ik kinderen Engelse les gaf. Zeer fijn om te doen!
Kesete: Ik hou ervan om bezig te zijn, om te werken en om anderen te helpen. Ik heb het gevoel dat
ik hier kan zorgen voor anderen en vind het zeer fijn om me hierin nuttig te maken.
Wat was jullie fijnste ervaring in het vrijwilligerswerk tot nu toe?
Hasan: De 1ste keer dat ik kwam helpen bij de Bingo, won Marie-Louise, die ik begeleidde. De
gewonnen prijs die kreeg, gaf ze aan mij als teken van dankbaarheid. Zo’n mooi gebaar, dit vond ik
heel fijn!
Kesete: Je merkt direct een glimlachende en herkennende blik van Kesete als Hasan vertelt. Ik
kreeg zo al eens een reep chocolade van iemand! Heel herkenbaar dus, zegt hij.
Lukt het jullie om Nederlands te oefenen?
Kesete: Ja zeker, de mensen waarmee we samenwerken spreken Nederlands en ook wij trachten
onderling te oefenen om de Nederlandse taal onder de knie te krijgen. De woorden die ik niet ken,
kent Hasan soms en omgekeerd.
Hasan: Stap voor stap lukt het ons wel, maar het is niet gemakkelijk.
Wat mogen we jullie wensen voor de toekomst? Waar dromen jullie van?
Hasan: Toen ik nog in Syrië woonde, droomde ik ervan om rechter te worden in het Internationale
Strafhof in Nederland. Ik weet echter niet of ik mijn studies nog zal kunnen vervolledigen in België
gezien de taalbarrière…
Kesete: Veel te veel om op te noemen!... Maar dan liefst toch eerst een goeie job, dan kan ik weer
verder dromen.
We sluiten het interview af, want Hasan en Kesete worden verwacht op het 2de verdieping voor
de maaltijdbegeleiding.
Ik bedankt hen nog voor hun enthousiaste inzet in ons vrijwilligersteam, wens hen alle geluk voor
de toekomst en hoop oprecht dat ze al hun dromen kunnen waarmaken. Het is ze ontzettend gegund!
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Nieuwjaarsbrief vrijwilliger Georges
Beste mensen allemaal,
Het is een jaarlijkse traditie dat we ieder jaar opnieuw elkaar onze beste wensen overmaken.
Ik wil hier niet onder doen en wens U allemaal een heel gelukkig, goed en vreugdevol 2019.
Dit is mijn nieuwjaarsbriefje dat ik u wil toesturen. Al jarenlang hebben wij dat zo geleerd thuis van
kleins af aan. Ik weet nu nog goed toen ik zelfs nog niet naar de kleuterklas ging, dat mijn moeder mij
dat ouderwets nieuwjaarsbriefje of nieuwjaarsgroet hoe U het ook mag noemen, heeft aangeleerd. Het is
niet lang maar wel grappig, luister maar:
Liefste Peter,
Hoe meer dat je geeft hoe beter,
Geef je een frank,
Mijn beste dank,
Geef je niets,
Dan ben je mijn Peter niet.
Ik weet niet of deze tradities van nieuwjaarsbrieven schrijven nu nog steeds bestaan in het lager onderwijs. Met het computertijdperk zal dat waarschijnlijk ook in de vergetelhoek geraakt zijn.
Wat ik me wel nog heel goed herinner, is dat het een hele karwei was om die mooie nieuwjaarsbrieven,
in je eigen mooiste handschrift en met een pen te doppen in de inktpot,
(zonder vlekken te maken) te schrijven.
Dan moesten we deze ook nog allemaal samen leren lezen in de klas om het dan op nieuwjaarsdag boven
te halen. U weet dat we die thuis tijdens de kerstvakantie ergens goed verstopt hadden zodat onze
ouders die niet te vroeg zouden vinden.
En dan op de bewuste dag op de stoel fier als een gieter die brief zo goed als het kon maar aframmelen.
Ik had ook gedacht om met de start van het nieuwe jaar eens terug te blikken op 2018 naar wat er zoal
gebeurd is in Dunecluze. Wel ik moet zeggen dat ik daar van verschoten ben. Ik had reeds drie bladen
vol geschreven en dat wil ik U niet aandoen.
Als ik zeg dat we begonnen met de “Drie Koningen” die uit de Ark zijn gekomen en dat we het jaar
eindigden met een mooie kerstmarkt en een gezellig driedaags kerstfeest en dat er daar tussen enorm veel
activiteiten hebben plaats gevonden in en buiten het huis.
Laat ons hopen dat we ook dit jaar terug mogen genieten van tal van activiteiten die ze ons hier in
Dunecluze zullen aanbieden.
Alvast een Gelukkig Jaar en
nog vele mooie gelegenheden samen.
Georges
Reminder:
5 februari is er een nieuwjaarsreceptie
voor alle vrijwilligers
in de cafetaria in Dunecluze.
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Kei
Als team psychogeriatrie van het Koningin Elisabeth Instituut (KEI) hebben wij ons het afgelopen
jaar ingezet om geld in te zamelen voor de Alzheimer Liga, een Liga die ons nauw aan het hart ligt.
Het KEI is een revalidatieziekenhuis met verschillende gespecialiseerde afdelingen, waaronder de
onze, psychogeriatrie. Op deze dienst zetten wij ons elke dag vol enthousiasme in om mensen met
dementie of andere cognitieve problemen opnieuw aan functionaliteit en zelfstandigheid te laten
winnen. Wij doen dit elke dag opnieuw met een warm hart en wensen via onze actie zowel onze
patiëntenpopulatie, maar ook ons team van geëngageerde medewerkers in de kijker te zetten.
Onder de slogan “psychogeriatrie vergeet je niet” verkochten we in mei vergeet-me-nietjes,
gevolgd door een cupcake-actie in september, een standje met kaarsen op de jaarlijkse kerstmarkt
in KEI, en als afsluiter het kerstconcert. Met trots melden wij dat onze acties €2116.61 opgebracht
hebben, wat door onze directie afgerond werd naar €2500!

PROFICIAT!
2500 euro
opbrengst door de
Kei voor de
Alzheimer Liga
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Activiteiten
Sinterklaas
December is weer in zicht
De tijd van kou, gezelligheid en de boom die is verlicht
Maar eerst komt natuurlijk Sinterklaas!
Hij brengt picknickjes, chocolade en speculaas
Ook dit jaar was hij weer van de partij
Op 5 december om 14u waren Sint en zijn Pieten bij “opa” en “oma”
Het was een heel gezellig festijn!
We vierden de Sint op 4, 5 en 7 december. De Heilige man nam ruim zijn tijd. Hij vindt het fijn om
naar Dunecluze te komen, omdat hij dan terug kan mijmeren op soms wel 80 à 90 jaar geleden. De
kinderen waren dan tevreden met een zwart schortje om naar school te gaan, een paar klompen,
soms een pop of een bal. Sinaasappelen waren dan nog erg schaars, maar zeer geliefd. Onze
bewoners hoorden wat ze goed gedaan hadden en welke plezante momenten we meemaakten
met hen. De Pieten zorgden voor wat ambiance. Ieder kreeg een mooie zak snoep. We zongen van
harte Sint Niklaas kapoentje. Tot volgend jaar Sint en heel erg bedankt!
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Sinterklaas in de Ark
Op donderdag 6 december werden we met
Dunecluze uitgenodigd voor het jaarlijkse
Sinterklaasfeest in de Ark (in de Bliecklaan).
Alle kinderen waren verkleed als zwarte
pieten met mooie, kleurrijke hoedjes. Ook
onze bewoners werden enthousiast onthaald.
We werden verwend: we kregen picknicken,
mandarijnen, een zakje chocolade, enz. Ook
mochten we samen met de zwarte pieten en
de Sint op de foto. Eén van onze bewoners
werd zelfs op handen gedragen, vraag het
maar aan Nelly Vanbillemont (haha)…
We kijken alweer uit naar het volgende
feestje!

Zeal Ensemble
Op donderdag 17.01 kregen we de muzikanten van Zeal Ensemble op bezoek voor een prachtig
optreden in de cafetaria.
Zeal staat voor de muzikale bevlogenheid van een jong en fris ensemble. Het ensemble wordt
gecoacht door docenten van het Orpheus Instituut Gent. Zeal bouwt ook aan Muziek op Bezoek
en brengt zo muzikale ontroering naar mensen die zelf de concertzaal niet kunnen bereiken. Zo
kwamen zij, dankzij het Casino van Koksijde, bij ons terecht. Het was meer dan de moeite waard!
De bewoners genoten van de prachtige muziek en de mooie heldere stem.
Het thema was Fiore d’Amore en hierin werden we allemaal meegenomen naar een tuin van
weelderige melodieën. Je zag de bewoners genieten en wegdromen.
Zeker voor herhaling vatbaar!
Een dikke dank je wel!
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Oliebollen
Op dienst groen werden de jarigen gevierd:
Maria Roelandt, Maria Wellens en Ginette.
Nogmaals een dikke proficiat! In plaats van
pannenkoeken kozen we ervoor om eens
oliebollen te maken. In de voormiddag hielpen
Maria Roelandt en Willem met het maken van
het deeg. Het werd spannend want het was
de eerste maal dat we dit maakten. Maar het
werd een succes! We legden een dvd op van
André Rieu om de sfeer helemaal af te maken.
De oliebollen waren zeer geslaagd en werden,
samen met heel wat bloemsuiker, met heel
veel smaak opgegeten door iedereen. Voor
herhaling vatbaar!
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Kerstmarkt

Als we het hebben over Kerst dan kan/mag de kerstmarkt zeker niet ontbreken. Ook dit jaar was
de kerstmarkt een groot succes! Een gezellige drukte hier in huis.
De periode voor de kerstmarkt steken de ergo’s, samen met de vrijwilligers, extra de handen uit de
mouwen om alles tijdig klaar te krijgen. Breiwerkjes, aquarelwerkjes, keramiek, confituur, koekjes,
choco en ga zo maar verder… alles wordt hier zelf in ons huis gemaakt! Een waar fabriekje!
De kerstmarkt werd op voorhand aangekondigd van 11u tot 17u, maar al voor openingstijd
begonnen de kerstmarktgangers toe te stromen!
Gezelligheid troef op deze dag,
een leuk muziekje op de achtergrond,
een verwenkoffietje hier, een cava’tje daar,
een pasta’tje gaat ook altijd vlotjes binnen,
of wie liever van het zoete houdt,
kwam ook zeker niks te kort. Voor elk wat
wils!
Opvallend dit jaar was de workshop
kerstbuches. Een hartelijke dank je wel aan
Rita van het onderhoud hiervoor. De buches
waren een streling voor het oog en
verkochten als zoete broodjes.
Ook dank je wel aan alle vrijwilligers die hun
steentje bijdroegen op deze dag.
Zonder jullie schreven we zeker geen zo’n
succesverhaal!
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Graag zouden we via deze weg dan ook nog eens Greta Cambier, dochter van wijlen Isidoor
Cambier, bewoner van dienst groen, willen bedanken voor haar inzet. Via de organisatie Curieus
(een organistatie die culturele en sociale activiteiten inricht) kwam Greta hier in Dunecluze samen
met de bewoners van dienst groen lukken bakken. De lukken werden geschonken aan Dunecluze
om te verkopen op de kerstmarkt en deze vielen zeker in de smaak! Dank je wel!
Op naar de volgende!
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Kerstfeesten

Kerstfeesten
Onze traditionele kerstfeesten gingen
opnieuw door in ons huis.
Iedere bewoner mocht
twee familieden uitnodigen
om samen met ons een ganse
dag kerst te vieren.
Dienst groen beet de spits af en vierde
dinsdag 18 december, dienst rood vierde
woensdag 19 december en dienst oker sloot af
op 20 december.
Wat was het leuk om de bewoners en hun
familieleden samen te zien genieten!
Hier volgen wat sfeerfoto’s, zo kunnen jullie
wat meegenieten...

Bedankt
aan alle aanwezigheden
om er opnieuw
een gezellig kerstfeest
van te maken!
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Bethelkerk
Op zaterdag 22 december bracht een koor vanuit hun godsdienstige visie enkele kerstliederen aan
onze bewoners. Ze verplaatsten zich op elke verdieping en verblijdden de mensen met hun zingen.
Er waren kerstliederen in het Nederlands en in het Frans. De kinderen van het koor
hadden enorm veel bijval bij onze bewoners. We danken ook het zorgteam om de mensen
allemaal klaar te maken. Volgend jaar beloofden ze terug te komen. Dank u wel en tot ziens!
“Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way,
Oh what fun it is to ride
In a one-horse open sleigh,
Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way,
Oh what fun it is to ride
In a one-horse open sleigh.
Dashing through the snow
In a one-horse open sleigh
Through the fields we go
Laughing all the way.
Bells on bob-tail ring
Making spirits bright
What fun it is to ride and sing
A sleighing song tonight.
Jingle bells, jing-jingle bells
Jingle all the way,
Oh what fun it is to ride
In a one-horse open sleigh, brruup
Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way,
Oh what fun it is to ride
In a one-horse open sleigh.”

MPI knutselen voor Kerst
De kinderen van het MPI in Koksijde
kwamen bij ons langs op een
dinsdagnamiddag om samen met de
bewoners een kerstknutselwerkje te maken.
We maakten samen een mooi engeltje die
we later dan in onze kerstboom hangden. Er
was een gezellige kerstsfeer met kerstliedjes op de achtergrond. De kinderen hielpen
onze bewoners om er een zo mooi mogelijk
kerstknutselwerkje van te maken.
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Avondwandeling

Op een mooie winteravond besloot dienst
oker om met enkele bewoners een winterwandeling te maken. Koksijde is dan ook zeer mooi
versierd met tal van kerstlichtjes. In de
zeelaan staan er lichtjes waar een foto kan
worden bij genomen en op die manier kan er
een prijs gewonnen worden. Wij deden hier
uiteraard aan mee, en rara, we zijn in de prijzen gevallen!!! We wonnen een leuk Koksijde
pakket!

Driekoningen
Op dinsdag 8 januari kwamen tal van lieve kleine koninkjes en koninginnetjes op bezoek bij ons in
Dunecluze. Het waren de kleutertjes van De Ark.
Van deur tot deur gingen ze op de diensten een liedje zingen in ruil voor heel wat lekkers.
Er werd uit volle borst gezongen en vele bewoners zongen het driekoningenlied stiekem mee.
De klik tussen jong en oud blijft top!

“Driekoningen, driekoningen,
geef mij een nieuwe hoed.
Mijn ouwe is versleten, mijn
moeder mag ‘t niet weten.
Driekoningen, driekoningen, geef
mij een nieuwe hoed!”
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Activiteitenkalender
Volgende activiteiten staan op de planning voor de maanden februari en maart. 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 februari en maart
februari

maart

12/02

Valentijn in hotelschool
voor onze koppeltjes

12/03

Bezoek van Dansgroep Eb
en Vloed

14/02

Valentijn in hotelschool
voor onze koppeltjes
Valentijn in Dunecluze voor
onze koppeltjes

14/03

De Ark op bezoek, ze
komen kinderliedjes zingen

19/02

MPI Koksijde

17/03

ZORG
E
D
N
A
V
DAG
t 17u
van 10u to
26/02
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De Ark op bezoek: Bingo
spelen
Uitstap naar Witte Burg,
carnaval

19/03

Verkoop van schoenen door
Elysée Shoes
Dansnamiddag van de SAR
in Dunecluze

Personeel
Caroline Desmet
Caroline is geboren op 20 juni 1998,
momenteel is ze 20 jaar oud. Caroline is geboren in Brussel, maar kort daarna verhuisden
haar ouders naar Oostduinkerke, waar ze nu
nog steeds woont. Haar ouders zijn ook elk
van een andere streek: Aalst en Moeskroen.
Dit kun je ook wat horen aan de manier waarop ze spreekt (heel mooi in het AN en met een
Franse R).
In het middelbaar studeerde ze
Wetenschappen – Wiskunde, daarna begon ze
de studies van verpleegkundige,
waarvan ze nu 2 jaar heeft afgewerkt. Vanaf 1 februari zal ze dit hervatten.
Caroline werkt momenteel als zorgkundige op dienst Rood tot 31 januari 2019.
Ze is hulpvaardig en gepassioneerd om in de toekomst als verpleegkundige in de zorg te werken.
Ze is leidster in een jeugdbeweging, namelijk de KSA van Veurne.
Daarnaast gaat ze ook soms sporten in Shape-up (Koksijde).
Ze hoopt in de toekomst eventueel nog als jobstudent te werken,
dus hopelijk zien we haar na 31 januari nog terug!

Optreden van personeel op onze kerstfeesten
Een aantal weken voor de kerstfeesten begon iedereen al stilletjes aan te speculeren over wat de
diensten dit jaar als act zouden voorbereiden.
Er werd in het geniep afgesproken en geoefend, zodat het zeker tot op het laatste moment een
geheim zou blijven.
Dienst Groen waagde zich in de pakjes van de nonnetjes…en het stond hen eigenlijk best wel beeldig! Sommigen onder hen hebben echt hun roeping gemist! Een dansje en was zotjes doen, dit was
voor de bewoners van dienst Groen meer dan genoeg om ten volle van de act te genieten.
Op dienst Rood was er een special guest: Dora! De hond van Els (ergotherapeute dienst Rood).
Dora gaf ons het voorbeeld van echte goede tafelmanieren. Een hapje hier, een drankje daar… en
of het haar smaakte! Dora had wat last van plankenkoorts, maar kon toch ieders hart veroveren.
Een prachtig idee!
Met dienst Oker trokken we richting de bergen, maar dan op een meer
ludieke manier. Dat er zoveel danstalent onder het personeel van
Dunecluze schuilt, wel dat weten we dan ook al weer.
Dank u wel aan alle deelnemende personeelsleden om de kerstfeesten op te fleuren.
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Verjaardagen
Onze jarige bewoners van de komende maanden
februari

24

maart

01/02

Octavienne Pirson

06/03

Denise Deplanter

06/02

Lucien Vilain

19/03

Jeanne Melis

08/02

Maria Hooft

21/03

Lutgardis Messelis

14/02

Rosa Viaene

27/03

Susanne Desimpel

15/02

Camiel Christiaens

27/03

Willem Wouters

15/02

Rosa Moens

29/03

Brigitte Marteel

15/02

Marie José Smits

30/03

Desirée Goethals

16/02

Marie- Louise Pyliser

17/02

Denise Vanheste

18/02

Robert Christiaens

18/02

Thérèse Vanleke

26/02

Rosette Legein

Onze jarige personeelsleden
februari

maart

04/02

Rosielyn Versoza

14/03

Rosie Nollet

10/02

Patricia Wandelaere

19/03

Shana Lefranc

10/02

Marianne Verstraete

19/03

Christiane Snoeck

14/02

Kathie Van Boeckel

21/03

Lina Cruz

18/02

Petra Inghelbrecht

28/03

Rita Pladys

18/02

Martine Vandamme

29/03

Bärbel Volley
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Wistjedatjes

Dag van de zorg
Dunecluze en Doornhuys nemen deel aan DAG VAN DE ZORG
Op zondag 17 maart 2019 van 10u tot 17u zet Dunecluze en Doornhuys zijn
deuren open! Kom binnen en krijg een unieke blik achter de schermen!
Kom langs en krijg een unieke blik achter de schermen van de verpleegafdelingen, bewonerkamers, activiteitenwerking, kine-therapiezaal, ons vrijwilligersproject, de cafetaria…
U zal niet alleen kunnen kijken,
maar ook actief kunnen beleven!
Het grote thema van deze editie van Dag van
de zorg is HET BREIN en ook wij zullen daar
onze accenten op inzetten. Kom luisteren bij
onze referenten dementie die hun schouders
zetten onder tal van warme projecten (dementieloket, lotgenotencontact, werkgroepen
dementie, vormingen dementie, deelname aan
praatcafé Pandora,…)
Kom ook als eerste bezoeker één van de 24
flats Doornhuys bekijken, die vanaf de zomer
van 2019 verhuurd zullen worden.
Kom de flat zien en ontdek de vele sterktes en
de warme zorg waarvan men als bewoner zal
genieten.
Iedereen is welkom (jong en oud) en voor de
kinderen hebben we enkele leuke dingen in
petto!
Tot dan!
P.S. : ook onze goede collega’s zetten de
deuren van het Koningin Elisabeth Instituut
open…zeker een bezoekje waard!
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Kerstcadeautjes
De kerstfeesten op zich waren voor alle bewoners sowieso al een prachtig cadeau! Maar daar bovenop kreeg iedere bewoner bij vertrek nog eens een leuk en lekker cadeautje van de kerstman.
Kruidenkoek en chocolaatjes.
Wie zegt daar neen tegen?
Dit alles werd mogelijk gemaakt door
de sponsering van Meli en Noble Chocolates.
Dank u wel ook Willy van het Rode Kruis
om dit voor onze bewoners te regelen.

Breiclubje
Al geruime tijd ondertussen komen op maandagmorgen een aantal enthousiaste bewoners samen
om te breien. Ook andere vormen van handvaardigheid zijn mogelijk, vooral sinds Els hulp kreeg
van Arlette (nieuwe, enthousiaste vrijwilligster én dochter van Gisèle), die echt een kei is in al die
dingen… Met een mooi muziekje op de achtergrond en in een gemoedelijke sfeer is het er leuk
vertoeven. Wie zin heeft, kom gerust eens langs, tenminste: als je er geen probleem mee hebt dat
er twee breipennen in je handen worden gestopt ;-).
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Bewoners
Nieuwe bewoners
In de maanden december en januari mochten we de volgende bewoners verwelkomen:
Brigitte Annie Borrey (K.205)

Desirée Goethals (K.131)

Ginette Destadsbader (K.328)

Rosa Moens (K.302)

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 december en januari moesten we afscheid nemen van
volgende bewoners:
Raymond Decloedt
(13/12/1922 - 19/12/2018)

Nicole Jeannine Delanghe
(4/08/1944 - 19/12/2018)

Jean - Luc Delsaut
(25/12/1950 - 16/01/2018)

Marie - Thérèse Maes
(21/10/1921 - 8/01/2019)

Simonne Yde
(20/06/1927 - 28/01/2019)
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Koksijde leeft
Velen zullen het misschien eigenaardig vinden en toch is het waar: ik ben in gans mijn leven maar
drie keer naar een voetbalmatch gaan kijken.
Niet dat ik tegen sport ben, integendeel. Mijn huisdokter zegt altijd: blijven bewegen, dat is goed
voor alles. Vroeger ben ik begonnen met volleybal, dan judo en later tennis dat ik op mijn 67ste
nog wekelijks beoefen. Het laatste jaar is er zelfs padel bijgekomen.
Die massa bijeenkomsten in een voetbalstadion schrikken mij af en tegelijk is er het geldgewin en
de overdadige bedragen die ermee gepaard gaan die mij tegen de borst stoten. Matchfixing is dan
ook niet verwonderlijk, de scheidsrechters die het moeten ontgelden, en de coaches die het steeds
niet kunnen waarmaken. Mijn vriend, een Real Madrid supporter, is het hier helemaal mee eens.
Vreemd dat het volk daarnaar blijft toestromen.
Ooit ben ik naar een optreden geweest van
Tina Turner in een overvolle hal genietend van
het zangtalent maar ik stond aan de
buitenkant van de massa, klaar om te vertrekken mocht er iets gebeuren. Mijn beroepsleven van vroeger ( preventie en veiligheid ) zal
daar ook wel iets mee te maken hebben zeker?
Ik ging onlangs kijken naar de sprookjesachtige parade van mooi verlichte paarden.
Er stonden veel enthousiaste toeschouwers
in de Zeelaan maar dit mythisch gebeuren
zorgde ervoor dat mijn angst voor de massa
voor eventjes opzij werd gezet. Dans, licht
en muziek zijn goede ingrediënten die op mij
inwerken.
Op 1 augustus komt “Night of the Proms” naar
het Kerkplein van Koksijde-bad vlak voor de
O.L.V.-ter-Duinenkerk. Een openluchteditie
met bekende nummers uit het lichtklassieke
genre afgewisseld met nummers uit de popen rockgeschiedenis, allemaal gebracht door
nationale en internationale artiesten. Een
primeur voor onze gemeente dat veel volk zal
trekken. Ik zal genieten vanop mijn terras dat
uitgeeft op de achterzijde van de kerk.
Nu de warmste week van Radio 2 al een hele
tijd voorbij is, vindt op 30 maart 2019 in
dezelfde kerk het concert Paul Bruna plaats. Hij wordt begeleid door het showorkest de Forever
Band. De opbrengst van het concert gaat naar de MUG-heli omdat die zo belangrijk is voor onze
regio. Prachtig dat ons showkorps El Fuerto ook op het podium zal staan samen met Mieke D. Voor
dit initiatief zet ik graag mijn angst voor de massa opzij.
Misschien moeten onze Belgische topvoetballers ook eens hun duit in het zakje van de MUG-heli
doen nu onze bekende seaking er niet meer is. Er kunnen hiermee heel wat levens gered worden!
De lokale handelaars en het gemeentebestuur zetten alvast hun schouders onder dit project.
Koksijde leeft, Koksijde steunt!
Vrijwilliger Johan
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Woordzoeker
Zoek onderstaande woorden in de woordzoeker.
Veel zoekplezier!

doornhuys					sinterklaas				dora
dementie					oliebollen				driekoningen
praatavond					kerstfeest				alzheimerliga
vrijwilligers					bethelkerk
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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 34
Proficiat Cecile Blanckaert !!!

Colofon

Antwoordstrookje
“Wie is het?”

HOOFDREDACTEUR
J. Nagels

Naam bewoner:
REDACTIE
Medewerkers
J. Danneels
R. Vlaemynck
H. Rommel
L. Doise
G. Ballieu
D. Vermeulen
C. Verplancke
E. Janssoone
I. Declercq
A. Uleyn

Vrijwilligers
Johan Debeuckelaere

Kamernummer:

De persoon die we zoeken is:

Bezorg deze strook aan het onthaal
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‘UT DE CLUZE’ is mede mogelijk gemaakt door:

DEZUTTER
UITVAARTCENTRUM

Zeelaan 147
8670 Koksijde
Tel: 058/52.01.23

Langestraat 109
Kerkstraat 38
8620 Nieuwpoort 8430 Middelkerke
tel: 058/23.35.96
tel: 059/30.04.49
www.dezutter.eu
info@dezutter.eu

Verantwoordelijke uitgever : Jan Nagels

