
Contact   
Woonzorgcentrum  
T 058 533 900  |  info@dunecluze.be  
 
Sociale dienst 
T  058 533 902  |  socialedienst@dunecluze.be 
 
Kortverblijf 
T 058 533 902  |  kortverblijf@dunecluze.be

Andere diensten  
Assistentiewoningen Doornhuys
Recht tegenover het woonzorgcentrum Dunecluze bevinden zich 24 moderne  
assistentiewoningen die voorzien zijn van alle comfort. Het spreekt voor zich dat de  
zorgondersteuning vanuit het woonzorgcentrum een grote troef is.

T 058 533 900  |  doornhuys@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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Woonzorgcentrum
Dunecluze is een modern woonzorgcentrum voor zorgbehoevende bejaarden met  
96 woongelegenheden gelegen in het centrum van Koksijde. Wij bieden kwaliteitszorg  
op maat met een accent op een aangename familiale sfeer en veiligheid. 

Dagelijks zet een professioneel team zich in en geeft elke bewoner de garantie op warme 
en goede zorg. Ons zorgaanbod bestaat onder meer ook uit ergotherapie, kinesitherapie, 
logopedie, een kapper service, pedicure en zoveel meer. Daarnaast kunnen we rekenen  
op een team van opgeleide vrijwilligers die zich dagelijks inzetten om een meerwaarde aan 
uw verblijf te geven.

Bewoners krijgen de mogelijkheid om deel te nemen aan dagelijkse activiteiten:  
animatienamiddagen, activiteiten op maat, ontspanningsactiviteiten en zoveel meer.  
Er wordt bij de organisatie steeds rekening gehouden met ieders mogelijkheden en  
interesses. We hechten veel belang aan de levenskwaliteit van elke bewoner en  
streven ernaar om de buitenwereld naar binnen te brengen en omgekeerd.

Elke bewoner van Dunecluze kan dagelijks genieten van een gezonde en verse maaltijd, 
zowel ‘s middags als ‘s avonds. Maar ook senioren uit Koksijde die niet in Dunecluze  
verblijven zijn van harte welkom!

 
Kortverblijf
Wanneer iemand thuis tijdelijk niet zelfstandig kan functioneren of wanneer bijvoorbeeld 
de mantelzorger tijdelijk afwezig is of een adempauze nodig heeft, kan het wenselijk zijn om 
voor korte tijd naar ons woonzorgcentrum Dunecluze te komen. Op deze manier blijft de 
thuiszorg haalbaar voor alle betrokken personen.

 
Een open huis
• Bezoek ons open huis op elk moment van de dag. 
• Geniet van een drankje in onze gezellige cafetaria tussen 14u en 17u,  
 elke dag van de week. 
• Lees ons tweemaandelijks huiskrantje “Ut De Cluze” dat een mooi beeld geeft  
 van het dagelijks leven in Dunecluze. 
• Op de website van Dunecluze vindt u meer informatie over het reilen en zeilen  
 in ons woonzorgcentrum en kortverblijf, onze activiteiten, foto’s, menu van  
 de dag en zoveel meer.

Kwaliteitszorg op maat

Ons woonzorgcentrum in het kort

 96 woongelegenheden waarvan 6 kamers kortverblijf • 
 3 afdelingen van telkens 32 woongelegenheden  • 
 Een uitgebreid professioneel team & opgeleide vrijwilligers • 
	 Prachtige	centrale	ligging	in	Koksijde	en	op	800m	van	zee	 • 
 Zeer goed bereikbaar via het openbaar vervoer  • 
	 Dagelijks	verse	maaltijden,	ook	voor	externe	senioren	van	Koksijde	 • 
	 Een	ruim	aanbod	van	activiteiten,	ontspanning	&	animatie	 •


