
Westduin

We s t e n de

Woonzorgcentrum Westduin is een gloednieuw, modern wooncomplex gelegen op 
een boogscheut van het strand en dicht bij het centrum van Westende. Naast grote, 
ruime kamers beschikken we ook over zorgflats voor koppels. En voor bewoners 
met dementie is er een beschermde vleugel. In Westduin garanderen we zorg op uw 
maat. Verder hechten we veel belang aan lekker eten en ontspannende activiteiten.

Westduin
Badenlaan 62
8434 Westende 
tel. 059 41 58 00 
westduin.admin@armonea.be
www.armonea.be/westduin

ARMONEA WOONZORGCENTRUM EN ASSISTENTIEWONINGEN



“Dagelijks de zeelucht 
opsnuiven, modern 
wooncomfort en de 
beste zorg. Dat is pas 
genieten.”

Over Westduin 
Woonzorgcentrum Westduin opende in 
het voorjaar van 2014 de deuren. Dankzij 
de unieke ligging vlak bij het strand en 
het centrum van Westende, is het hier 
aangenaam vertoeven. Aperitieven op een 
terras? Een strandwandeling? Winkelen? 
Alles ligt op wandelafstand. 

We bieden 158 senioren een hoogwaardige 
woon-en zorgomgeving. Ons team staat u 
bij met de beste zorgen en met de nodige 
aandacht voor uw zelfstandigheid en privacy. 

Uitstekende zorg op uw maat 
In Westduin garanderen we dat u de zorg 
krijgt die bij u past. Zo kunt u uw leven leiden 
zoals u dat wilt. Om u zo goed mogelijk 
bij te staan, ondersteunen we ons team 
met een domotica- en registratiesysteem. 
Deze geavanceerde technologie staat 
ons bij in onze dagelijkse werking. Verder 
bestaat ons aanbod uit kamerschoonmaak, 
een uitgebreid animatieprogramma, 
postbedeling, de ontvangst van uw 
bezoekers en administratieve hulp.

Voel u thuis in alle comfort
In Westduin vindt u alles wat u nodig hebt 
om een warme thuis te creëren. Een 
plek met het modernste comfort, een 
sfeervolle site die rust en kalmte uitstraalt. 
Zo beschikken we over ruime en lichte 
kamers die u met uw eigen meubels inricht. 
Bovendien hechten we veel belang aan 
lekkere maaltijden en we organiseren een 
brede waaier aan activiteiten. Kortom, we 
willen dat u geniet van elke dag.

Beschermde vleugel voor  
personen met dementie
Sinds 2015 heeft Westduin ook een 
beschermde vleugel voor personen met 
dementie. Hier zorgen we voor een unieke 
omkadering op basis van Dementia Care 
Mapping. Dat is een wetenschappelijke 
observatiemethode om het welbevinden van 
bewoners met dementie te verbeteren.

Praktisch

Faciliteiten
Bar
Beveiliging
Oproepsysteem
Restaurant
Terras
Toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers
Tuin
Wifi hotspot
Tv-ruimte 
Rokerslokaal 

Zorgaanbod
Ergotherapie
Kinesitherapie
Verpleging
Verzorging
Dementie 
Alzheimer
Parkinson
Semi-valide

Omgeving
Zee ligt vlakbij
Openbaar vervoer nabij
Parking
Stads- of dorpskern 

Type verblijf
Permanent wonen

Dienstverlening
Animatie
Kapper
Klusjesdienst
Manicure
Pedicure 
Misdienst
Nachtwacht
Poetsdienst

Type woningen 
Appartement met 1 of 2 
slaapkamers
Eenpersoonskamer
Tweepersoonskamer 

Bereikbaarheid
Strand en zee op 
350 meter van het 
woonzorgcentrum. 
Tramhalte 'Westende 
Bad' ligt op 150 meter. 

> Meer informatie? www.armonea.be/westduin

Onze troeven
• Ligging: vlak bij het strand en het 

centrum van Westende
• Beschermde afdeling voor personen 

met dementie
• Grote, lichte kamers en zorgflats voor 

koppels 
• Zorg op maat met respect voor de 

privacy en autonomie 
• Eigen warme keuken 
• Kamers in te richten naar keuze 
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