
Contact   
Assistentiewoningen Doornhuys  
T 058 533 900  |  doornhuys@dunecluze.be  

Andere diensten  
Woonzorgcentrum
Het woonzorgcentrum Dunecluze is een modern centrum voor zorgbehoevende bejaarden in 
Koksijde op 800m van zee. Mensen met een grote zorggraad van wie de thuissituatie zo goed als 
onmogelijk is geworden, kunnen bij ons terecht. 

T 058 533 900  |  info@dunecluze.be

Kortverblijf
Wanneer iemand thuis tijdelijk niet zelfstandig kan functioneren of wanneer bijvoorbeeld de 
partner of verzorger tijdelijk afwezig is, kan het wenselijk zijn om voor korte tijd naar een woon-
zorgcentrum te gaan. Het kortverblijf kan ook een adempauze zijn die de mantelzorgers nodig 
hebben om de thuiszorg haalbaar te maken en vol te houden.

T  058 533 902  |  socialedienst@dunecluze.be 

Thuisverpleging
Onze dienst thuisverpleging biedt met haar ervaren team thuisverpleegkundigen een integrale 
oplossing aan hulpbehoevende personen. Wij werken volgens het derdebetalersysteem en  
werken met ALLE mutualiteiten.

T  058 533 933  |  thuisverpleging@dunecluze.be (7/7) 

Dementieloket
Het dementieloket is een initiatief vanuit een samenwerking tussen Dunecluze en  
Sociaal Huis Koksijde. Het loket vormt een ankerpunt waar mensen met al hun vragen,  
bezorgdheden en twijfels rond dementie terecht kunnen. Dit initiatief is gratis  
en is er voor alle inwoners van Koksijde.

T 058 533 900  |  dementie@dunecluze.be
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Welkom bij Doornhuys
Recht tegenover woonzorgcentrum Dunecluze, op wandelafstand van het strand van 
Koksijde, openden de assistentiewoningen Doornhuys begin 2019 haar deuren. Met 24 
ruime gemeubelde serviceflats is Doornhuys een plaats om mensen te ontmoeten, deel 
te nemen aan activiteiten, te genieten in alle rust en comfort. De serviceflats zijn bedoeld 
voor ouderen die zelfstandig kunnen wonen en leven, maar af en toe een helpende hand 
kunnen gebruiken. Met het woonzorgcentrum op wandelafstand kan iedere bewoner, 
indien gewenst, beroep doen op zorgondersteuning.

 
Aangepaste accomodatie
Doornhuys heeft vier types assistentiewoningen ter beschikking. Elk type woning is 
bemeubeld en voorzien van een woonkamer, terras, keuken, badkamer, slaapkamer en 
logeerbed zodat familie of bezoekers gemakkelijk kunnen overnachten. De integratie van 
moderne domotica in elk appartement zorgt voor extra comfort.

 
Actief en sociaal leven
We willen bewoners van de assistentiewoningen stimuleren om actief en sociaal te blijven. 
De ontmoetingsruimte en de zithoekjes geven bewoners, indien gewenst, de mogelijkheid 
om samen te komen, deel te nemen aan activiteiten of gezellig een babbeltje te slaan met 
medebewoners, familie of bezoekers.

 
Ondersteunende diensten
De bewoners van de assistentiewoningen kunnen beroep 
doen op ondersteuning naar keuze. Een warme maaltijd 
nuttigen, gebruik maken van de verpleegkundige en 
zorgkundige diensten vanuit het woonzorgcentrum 
of deelnemen aan allerhande activiteiten in groep of 
individueel? U kiest.

Onze assistentiewoningen Doornhuys in het kort

 24 moderne gemeubelde serviceflats • 
 Centrale ligging en op wandelafstand van het strand van Koksijde  • 
 Een professioneel zorgteam van de thuisverpleging dat 24u/24 klaar staat • 
 Ruim aanbod van activiteiten en ontspanningsmogelijkheden • 
 Ontmoetingsruimte en zithoeken voor een gezellige babbel • 
 Mogelijkheid tot het nemen van een warme verse maaltijd • 
 Schoonmaakdienst voor de appartementen op aanvraag •

Kwaliteitszorg op maat
in een zelfstandige leefomgeving


