
Noordduin

Ko k s i j de

Woonzorgcentrum Noordduin heeft zijn naam ontleend aan het nabijgelegen 
natuurgebied De Noordduinen. Onze splinternieuwe residentie opende de deuren 
in april 2015 en telt 87 woonentiteiten. U woont in luchtige en comfortabele kamers 
en geniet van hoogstaande zorg en dienstverlening, met respect voor uw privacy. 
Bovendien hebben we een uitgebreid diensten- en animatieaanbod. Op basis van 
concrete vragen van bewoners, breiden wij dat trouwens stelselmatig uit.

Noordduin
Abdijstraat 57
8670 Koksijde
tel. 058 59 28 00
noordduin@armonea.be
www.armonea.be

ARMONEA WOONZORGCENTRUM



“Ik voelde me hier 
onmiddellijk thuis. 
De aangename 
leefruimten, het 
lekkere eten en het 
contact met de andere 
bewoners is zo fijn.”

Over Noordduin 
Noordduin is een modern complex in een 
residentiële wijk, gelegen aan de rand van 
een mooi natuurgebied en op wandelafstand 
van het strand. Wie graag geniet van een 
rustgevende omgeving en van cultuur houdt, 
is hier aan het juiste adres. Bovendien staat 
ons animatieteam in voor toffe activiteiten. 
Zowel crea- als spelactiviteiten staan 
wekelijks op het programma. Verveling 
zal hier dus niet snel toeslaan. Bovendien 
vinden culinaire genieters zeker hun gading 
in onze menuvoorstellen van de week. 

Aandacht voor uw comfort 
Noordduin is een plek waar u in alle 
comfort geniet van wat de dag brengt. 
Onze hedendaagse kamers zijn ruim 
en comfortabel. U hebt uw eigen 
individuele badkamer, digitale tv en gratis 
wifi. Als resident maakt u gebruik van 
onze traditionele diensten zoals zorg en 
kamerschoonmaak. Daarnaast volgen we 
ook uw postbedeling op, ontvangen we uw 
gasten met een glimlach en houden we 
administratieve formaliteiten bij.

Uitstekende zorg 
Ons professionele team omringt u met de 
beste zorgen, zodat u zich nergens ongerust 
over hoeft te maken. We houden rekening 
met uw gewoontes en levensstijl. Bovendien 
staan we in voor uw veiligheid en welzijn. 
Een domotica- en registratiesysteem en 
onze eigen apotheekdienst staan ons team 
bij om u de beste ondersteuning te bieden. 

Uw mening is belangrijk
We willen dat u zich goed in uw vel voelt 
bij ons. Daarom krijgt u inspraak in onze 
dagelijkse werking. We organiseren geregeld 
een gebruikersraad. Naast het dagelijkse 
contact dat u hebt met onze medewerkers, 
is dit een extra kanaal om uw mening te 
formuleren. Dankzij de gebruikersraad wordt 
ook uw familie betrokken bij onze werking. 
Ze kunnen hun stem laten horen in het 
bijzijn van medewerkers en de directeur.

Praktisch

Faciliteiten
Bar 
Oproepsysteem
Gemeenschappelijk 
maaltijdgebeuren
Terras
Toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers
Tuin
Wifi 
Rokersruimte
Tv in leefruimte

Zorgaanbod
Ergotherapie
Kinesitherapie
Logopedie
Verpleging 
Verzorging 
Beschermde afdeling

Omgeving
Parking
Groene omgeving 
Winkels op 
wandelafstand 
Abdijmuseum 

Type verblijf
Permanent wonen

Dienstverlening
Animatie
Kapper
Klusjesdienst
Manicure 
Pedicure
Misdienst 

Type woningen
Eenpersoonskamer

Bereikbaarheid
Onze residentie ligt 
op 500 meter van de 
bushalte ‘Koksijde Oud 
gemeentehuis’. Het 
ziekenhuis AZ Sint-
Augustinus in Veurne ligt 
op een kleine 10 minuten 
rijden. 

> Meer informatie? www.armonea.be/noordduin 

Onze troeven
• Aangename ligging, vlakbij het strand 

en het natuurgebied ‘De Noordduinen’
• Modern complex met alle comfort 
• Uw mening telt: we organiseren een 

gebruikers- en familieraad 
• Uitstekende zorg – en dienstverlening
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