Locatie
Cluster Intensieve Zorg
Duinrand 28-30

Kenmerken van de locatie

Adres

Telefoonnr.

Emailadres

Oudere clienten (50+) met een verstandelijke beperking.

Duinrand 28-30
Noordwijkerhout

0252-345701

duinrand28@hetraamwerk.nl

Cluster Zorg- en Ondersteuning
St. Jeroensweg

Hier leren cliënten om zo zelfstandig mogelijk te wonen.

Wetering

De cliënt krijgt begeleiding van Raamwerk.

Cluster Dagbesteding
Dagbesteding Hafakker-Restaurant
Dagbesteding Hafakker-Zorgboerderij
Tolhuisstraat - "Project in de Buurt"

Tolhuisstraat

Wijkservicecentrum Binders

Wijkservicecentrum Centraal

Wijkservicecentrum Dichtbij

Bollenpalet

Cluster Jeugd & Gezin

St. Jeroensweg 57-59
06-51602962
Noordwijk
Bloemendaalstraat 23- 06-53354164
25-27 Noordwijk

Noordwijk@hetraamwerk.nl

Zeereep 3
Noordwijkerhout
Zeestraat 48-B
Noordwijkerhout
Tolhuisstraat 10
Sassenheim

0252-345782

teamwaterjuffers@hetraamwerk.nl

0252-345789

zorgboerderijhafakker@hetraamwerk.nl

0252-360350

dbthsafwact@hetraamwerk.nl

Tolhuisstraat 10
Sassenheim

0252-360350

dbthsafwact@hetraamwerk.nl

Kerkstraat 68 Katwijk

071-4020240

c.spelier@hetraamwerk.nl /
binders@wijkservicecentrum.com

Bij Centraal verlenen mensen met een beperking diensten in Rijnsburg. Samen Tulpenstraat 16-18
worden verschillende activiteiten opgezet en uitgevoerd. Allerlei activiteiten
Rijnsburg
die een bijdrage terug kunnen leveren aan de maatschappij worden hier
opgepakt.
Rustoordlaan 1 Lisse
Bij Dichtbij verlenen mensen met een beperking diensten in Lisse. Deelnemers
van Dichtbij vouwen bijvoorbeeld de was, strijken, doen de afwas en
ondernemen verschillende activiteiten met bewoners van Rustoord.
Bij ’t Bollenpalet worden verschillende activiteiten aangeboden voor cliënten
Zuilhofstraat 2-3
met een verstandelijke beperking. Van het schilderen van kleurrijke
Sassenheim
kunstwerken tot het maken van naamslabben en het maken van voorwerpen
van keramiek.

071-7200870

g.haasnoot@hetraamwerk.nl /
centraal@wijkservicecentrum.com

06-52751519

d.lubbers@hetraamwerk.nl

0252-234561 /
06-83031139

dbbollenpalet@hetraamwerk.nl

Bij de Hafakker zijn verschillende activiteitengroepen voor cliënten met een
verstandelijke beperking.
Bij de Zorgboerderij wordt er gewerkt binnen verschillende groepen, zoals een
dieren- en landbouwgroep.
Bij project ‘In de buurt’ organiseert Raamwerk samen met vrijwilligers en
organisaties activiteiten om mensen met een beperking te betrekken bij de
samenleving.
Bij de Tolhuisstraat worden voor cliënten met een verstandelijke beperking
arbeidsmatige activiteiten aangeboden en daarnaast zijn er verschillende
activiteitengroepen.
Bij Binders verlenen mensen met een beperking diensten in de wijk KatwijkBinnen. Zij verlenen diensten aan onder andere tuincentrum de Uiver en de
Oranjevereniging, houden de wijk schoon en verzorgen drukwerk voor
particulieren en verenigingen.

Noordwijk@hetraamwerk.nl

De Honingraat

De Honingraat biedt dagbehandeling/besteding aan kinderen in de leeftijd van Langevelderweg 41
2 tot 18 jaar met een (ernstige) lichamelijke en/of verstandelijke beperking in Noordwijkerhout
verschillende groepen.
Duinrand 8
De Tuimelaar biedt dagopvang en logeren aan kinderen in de leeftijd van 2 tot Noordwijkerhout
18 jaar met een (ernstige) lichamelijke en/of verstandelijke beperking .

0252-373441

honingraat@hetraamwerk.nl

0252-345708

honingraat@hetraamwerk.nl

Cliënten worden begeleid in aLeidinggevendeemene dagelijkse
levensverrichtingen (ADL) en ontvangen individuele begeleiding.
Hier zijn verschillende woningen met verschillende leeftijden en deze cliënten
met VG ontvangen individuele en groepsbegeleiding.

Hoofdstraat 99
Sassenheim
Speenkruidhof 21 t/m
25 Voorhout

071-4063400

oudepost@hetraamwerk.nl

0252-231155

voorhout@hetraamwerk.nl

Johan Dixstraat

Cliënten ontvangen individuele begeleiding op afspraak.
Cliënten ontvangen individuele begeleiding op afspraak.

06-22206719 /
06-51748293
06-22427465

johandix@hetraamwerk.nl

Rembrandtplein Lisse
Vorstenhoven Lisse

Cliënten ontvangen individuele begeleiding op afspraak.

Johan Dixstraat 18
Sassenheim
Rembrandtplein 150
Lisse
Koningstraat 36 Lisse

vorstenhove@hetraamwerk.nl

Voorhavenkwartier

Cliënten ontvangen individuele begeleiding op afspraak.

Voorhavenkwartier 2
Sassenheim

0252-425676 /
06-51823351
06-30006334 /
0252-345678

De cliënten met een lichamelijke en/ofmeervoudige beperking krijgen hier
verschillende soorten dagbesteding aangeboden.
De cliënten met een lichamelijke en/ofmeervoudige beperking krijgen hier
verschillende soorten dagbesteding aangeboden.
De Kokkel is een woonvorm voor jongvolwassenen met een meervoudige
beperking en/of Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).

Schuitegatstraat 1-21
Katwijk
Schuitegatstraat 1-21
Katwijk
Berkheidestraat 2-20
Katwijk

071-4063251

dbmowuftp@hetraamwerk.nl

071-4063231

dbmowuftp@hetraamwerk.nl

071-4063330

kokkel@hetraamwerk.nl

De Mossel is een woonvorm voor volwassenen met een lichamelijke beperking Schuitegatstraat 1-21
en een lichte verstandelijke beperking en/of een lichamelijke beperking en Niet Katwijk
Aangeboren Hersenletsel (NAH).

0714063251/0648512044

mossel@hetraamwerk.nl

Logeerhuis

Wonen Regio
Oude Post
Voorhout

Intensieve Woonzorg
Dagbesteding Zeehos
Dagbesteding Zeehos - Sport en Spel
Kokkel

Mossel

rembrandtpleinbeg@hetraamwerk.nl

voorhavenkwartier@hetraamwerk.nl

