
Voor logeren, vakantie-, dag- en naschoolse opvang kunnen kinderen met een 

lichamelijke en/of verstandelijke beperking terecht in logeerhuis De Tuimelaar. 

Dit huis bevindt zich op het Hafakkerterrein in Noordwijkerhout en maakt deel 

uit van Raamwerk. 

Logeren en opvang 

voor bijzondere kinderen 



Logeren en opvang voor bijzondere kinderen 

Wie kunnen er terecht bij de Tuimelaar? 

De Tuimelaar is geschikt voor kinderen met een 

beperking van 0 tot 18 jaar. Tijdens het verblijf van de 

kinderen staan sfeer, veiligheid en positieve aandacht 

voorop. De kinderen kunnen spelen en activiteiten 

doen. Het logeerhuis zorgt niet alleen voor plezier en 

leermomenten bij de kinderen, het geeft het thuisfront 

de mogelijkheid even bij te tanken.  

 

Waar staat de Tuimelaar? 

De Tuimelaar bevindt zich op het Hafakkerterrein, 

vlakbij het centrum van Noordwijkerhout. Dit terrein is 

autoluw, kindvriendelijk en staat midden in de natuur. 

Daarnaast beschikt het Hafakkerterrein over een 

speeltuin, kinderboerderij en veel ruimte voor 

activiteiten.  

 

Veilige omgeving 

Een enthousiast team begeleidt de kinderen en geeft 

positieve aandacht. Dit team hecht waarde aan 

duidelijke afspraken, vaste rituelen, goede verzorging, 

en voldoende nachtrust (voor de kinderen die blijven 

logeren). Begeleiding is 24 uur per dag aanwezig. 

Gedurende de nachten slaapt een begeleider in het 

logeerhuis. Bovendien is het huis aangesloten op het 

uitluistersysteem van de nachtdienst van Het 

Raamwerk op het Hafakkerterrein. Om ervoor te 

zorgen dat de kinderen een prettige periode hebben, 

wordt goed gekeken of ze bij elkaar passen. Hiervoor 

willen wij de kinderen van tevoren een beetje leren 

kennen tijdens een gesprek met de ouders. 

 

 

 

Verschillende arrangementen 

Er zijn bij De Tuimelaar verschillende arrangementen 

mogelijk voor logeren, vakantie-, dag- en naschoolse 

opvang. De Tuimelaar bestaat uit twee gekoppelde 

eengezinswoningen, die van alle gemakken voorzien 

zijn. De Tuimelaar biedt ruimte aan acht logees. 

Oorspronkelijk zijn we gestart met logeerpartijen in de 

weekenden en vakanties. Inmiddels kunnen we ook 

midweken en naschoolse opvang aanbieden. Er zijn 

bijvoorbeeld logeerperioden in de schoolvakanties, 

maar ook van een weekend. De naschoolse opvang is 

op doordeweekse dagen van 15.00 tot 19.00 uur. Het 

avondeten is daarbij inbegrepen.  

Iedere logé heeft bij ons een eigen slaapkamer. Twee 

slaapkamers beneden zijn speciaal bestemd voor logés 

met een meervoudige beperking. 

 

Indicatie 

Logeren is alleen mogelijk met een PGB  (Persoons 

gebonden Budget).  Naschoolse opvang is mogelijk in 

PGB en in ZIN (Zorg in Natura) en met een indicatie 

dagbesteding vanuit de WMO. 

 

Meer informatie of aanmelden? 

informatie over de verschillende arrangementen of een 

persoonlijk gesprek? Wilt u De Tuimelaar een keer 

vrijblijvend komen bezoeken? Of wilt u meer informatie 

over de aanmeldingsprocedure? Neem dan contact op 

met  de afdeling bemiddeling van Raamwerk, via 

(0252) 34 57 70 of bemiddeling@hetraamwerk.nl 

Stichting het Raamwerk 

Strandwal 2 2211HT 

Noordwijkerhout 
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Bemiddeling@hetraamwerk.nl 

www.hetraamwerk.nl 


