Contact

Residentie

Woonassistent
Wilt u meer informatie over onze
assistentiewoningen?
Contacteer Lisa Doise.




Doornhuys

058 533 900

doornhuys@dunecluze.be

Bereikbaar op iedere werkdag, van 9u00 tot
17u00.

Groep van
assistentiewoningen

Contacteer ook gerust onze onderstaande
initiatieven indien je daar graag meer informatie over wenst.

Thuisverpleging
Wilt u meer informatie over thuisverpleging?




0493 31 06 07
thuisverpleging@dunecluze.be

Kortverblijf
Wil u meer informatie over kortverblijf ?
Contacteer Griet Ballieu.




058 533 900
kortverblijf@dunecluze.be

Sociale dienst
Wil u meer informatie over opname ?
Contacteer Paul Casselman.




058 533 902
socialedienst@dunecluze.be

Woonzorgcentrum Dunecluze
Ter Duinenlaan 35
B - 8670 Koksijde
 058 533 900  058 533 970
 info@dunecluze.be  www.dunecluze.be

Een initiatief van

Algemeen
Dit is een brochure om u te
informeren over ons project.
Gezien alles nog in een opstartfase zit kunnen wij u
bepaalde informatie zoals de
huurprijs nog niet aanreiken.

Residentie Doornhuys, zal gelegen zijn in de
Ter Duinenlaan te Koksijde en is een initiatief
van WZC Dunecluze. Wij willen graag een antwoord bieden op de steeds meer voelbare tendens van vraag voor zorg.

Wij bieden onze kennis in zorg vanuit verschillende diensten aan. Zo kan o.a. thuisverpleging
Dunecluze ondersteuning bieden waar nodig.
Daarnaast is er oproeppermanentie voorzien
vanuit WZC Dunecluze, dat gelegen is aan de
overkant van de straat.

Ontmoetingsruimte

Assistentiewoning
We verhuren 24 assistentiewoningen die voorzien
zijn van woonkamer, terras, keuken, badkamer &
slaapkamer. Ook een tweede, ingebouwd bed zal
voorzien worden zodat familie of kennissen makkelijk
kunnen overnachten. Er zal moderne domotica in alle
flats aanwezig zijn.
Op de gelijkvloers is er de ontmoetingsruimte waar
bewoners, naar eigen behoefte, de mogelijkheid hebben om samen te komen. Op de verschillende verdiepingen zijn er zithoeken voorzien. Dit om bewoners
de kans te geven samen te zitten met medebewoners, familie en/of allerlei diensten.

Hieronder ziet u het grondplan van
twee kamertypes

Belangrijke pijlers


Één van onze grootste pijlers is kwaliteit
van zorg. Wij streven naar zorg op maat met
oog voor respect en geborgenheid naar de
bewoner toe. De zorgondersteuning vanuit
WZC Dunecluze is een meerwaarde.



Doel van de woonassistent is om te streven
naar een warme huissfeer maar zij zal ook
een aanspreekpunt zijn voor zorgteams,
mantelzorgers en uiteraard de bewoners
zelf.



Er zullen, met inspraak van bewoners, verschillende activiteiten voorzien worden die
moeten bijdragen aan een gevoel van warmte
& geborgenheid.



De bewoners kunnen van een warme maaltijd
genieten, al dan niet in de cafetaria van
WZC Dunecluze.

CENTRALE LIGGING

Flat type 1



WZC Dunecluze is gelegen aan de overkant
van de straat.



Op 700m afstand van de zeelaan, 100m van
het marktplein waar de cinema gelegen is.



Gelegen in de site van Ter Duinenlaan met
het sociaal huis, WZC Dunecluze & in de toekomst ook politie Koksijde.



Bushalte vlak voor de deur.

Flat type 2

