Contact
Indien u vragen of mededelingen hebt, kunt u Huis
aan Zee steeds bereiken op volgende gegevens:

Algemeen


Bereikbaarheid
Wij zijn gemakkelijk te bereiken met het
openbaar vervoer:



Kusttram vanuit Oostende of Blankenberge
Bus uit Brugge (bus 31)
 Zowel voor de tram als de bus: afstappen
aan ‘De Haan aan zee’ en een 15-tal
minuutjes op de Driftweg wandelen
richting Oostende.



Adres: Driftweg 77, 8420 De Haan
Sociale dienst:
socialedienst.huisaanzee@devloedlijn.be of
telefonisch op 059/23.54.05

Internaat (weekwerking)


beheerder Eddy Tuytens
beheerder.huisaanzee@devloedlijn.be of
telefonisch op het nummer van de sociale
dienst 059/23.54.05. U vraagt vervolgens naar
de beheerder.

IPO (weekend- en vakantiewerking)
Of met de auto:
vanuit Oostende: via de kustbaan richting
Blankenberge.



vanuit Blankenberge: via de kustbaan
richting Oostende.

Hoofdopvoeder Patrick Kindt & Jelle Maddelein
hoofdopvoeder.huisaanzee@devloedlijn.be of
telefonisch op het nummer van de sociale
dienst 059/23.54.05. U vraagt vervolgens naar
de hoofdopvoeder.

Meer info via




http://devloedlijn.be/huisaanzee/
huisaanzee@devloedlijn.be

Wat breng je mee?

Een aantal belangrijke afspraken













Kledij en toiletgerief (ook pantoffels,
pyjama en kamerjas)
Trainingspak en sportschoenen
Zwemkledij
Handdoeken en washandjes
Een knuffel, foto, poster om de kamer
wat in te richten
Boekentas, schoolgerief, schoolboeken
en schriften
Eigen bedgerief
Eigen radio/mp3/ipod voor op de kamer
(per leefgroep zijn afspraken rond het
gebruik ervan)
Snoep en eigen speelgoed mag, maar
met mate. Gelieve speelgoed te
naamtekenen.

Wij hebben een
unieke locatie
dicht bij een
bos, duinen en
strand waar er
samen met de
leefgroep veel
plezier
gemaakt
wordt!
Ook in huis
aan zee zijn er
verschillende
speel- en
sportpleinen
ter
beschikking.



We vragen om alle medicatie, enkele
klevertjes, identiteitskaart en eventuele
buzzypazz bij aankomst af te geven aan
de sociale dienst. Zij bezorgen het aan
de verpleegkundige dienst.
Roken in Huis aan Zee mag enkel vanaf
16 jaar. Dit nooit binnen de gebouwen,
wel buiten op de voorziene plaatsen. Er
geldt een maximum aantal sigaretten
per dag, afhankelijk van de leefgroep.



Zakgeld en gsm’s worden bijgehouden
door de opvoeders. Per leefgroep zijn
er afspraken rond het gebruik ervan.



Wij vragen geen waardevolle
voorwerpen (juwelen, duur speelgoed,
dure videospelen enz.) mee te geven,
tenzij na afspraak met huis aan zee en
op eigen verantwoordelijkheid.



Meld uw kind / jongere de dag van
aankomst eerst aan bij de sociale
dienst, links van de inkomhal.

Bezoek
De bezoekregeling wordt tijdens het
onthaalgesprek afgesproken of nadien
telefonisch met de sociale dienst.
Wijzigingen zijn mogelijk, maar dienen
tijdig aangevraagd te worden (minstens
twee weken op voorhand).
Meestal gaan kinderen en jongeren een
dag in het weekend naar huis. Ophalen
kan vanaf 9u en binnen brengen tussen
18u en 19u.
Bezoek binnen de voorziening is ook een
mogelijkheid tussen 9u en 18u.

Bellen naar huis
Samen met de ouders of bevoegde
personen wordt bepaald wie telefonisch
contact mag hebben met en/of per post
mag sturen naar het kind/de jongere.
Graag doen wij op u een beroep om uw
familieleden en kennissen van deze
afspraken op de hoogte te brengen.

