Wonen
Werken
Stage
Kom naar Scorlewald
waar het
gemeenschapsleven
centraal staat!
cultureel leven. Iedere samenleving is gebaseerd op cultuur.
Zonder kennis en verhalen, zonder kunst en religie heeft een
samenleving geen veerkracht en
geen draagkracht. 's Avonds zijn
er groepsactiviteiten zoals volksdansen, zingen, muziek maken,
toneelspelen enz. Op de zaterdagavond zijn er eigen optredens of (theater)voorstellingen,
concerten van ensembles uit het
hele land.
Voor meer informatie over het
wonen en werken op Scorlewald
zie: www.scorlewald.nl

Scorlewald
Valkenlaan 14
1871 AV Schoorl
Tel: 072 509 9444
Email: info@scorlewald.nl
www.scorlewald.nl

Scorlewald
Antroposofische zorg

Scorlewald is een woon- en
werkgemeenschap in Schoorl
voor mensen met een verstandelijke beperking. Scorlewald biedt
ook dagbesteding voor externe
cliënten. Niet alleen op het terrein
van de instelling zelf, maar ook
daarbuiten, zoals in Alkmaar
(Fermento) en omgeving.
Tot Scorlewald behoren tevens
de kleinschalige woonvormen
Oosterheem in Broek op Langedijk
(zorgtuinderij), Dijkgatshoeve in
Wieringerwerf (zorgboerderij) en
Croon en Bergh in Burgerbrug
(zorgkwekerij).
Scorlewald maakt deel uit van de
Raphaëlstichting.
De Raphaëlstichting is een
netwerkorganisatie van zes
zorginstellingen in Noord Holland
met tal van locaties voor
24-uurs-zorg, voor kleinschalig
wonen, voor werk en dagbesteding.

Scorlewald de Gemeenschap
Wonen
Scorlewald is een woon- en
werkgemeenschap voor mensen
met een verstandelijke beperking. Op het terrein aan de Valkenlaan 14 in Schoorl zijn zeven
woonhuizen waar zes of zeven
mensen in een groep samenwonen. In de omgeving zijn nog

eens vier zogenoemde sociowoningen, waar het werken aan
zelfstandigheid van de bewoners meer centraal staat.
In Broek op Langendijk is een
kleinschalige woonvorm en
zorgtuinderij gevestigd: Oosterheem. Er zijn meerdere kleinschalige initiatieven in ontwikkeling.
Werken
Scorlewald heeft 18 ambachtelijke werkplaatsen. Twee werkplaatsen waar muziekinstrumenten gemaakt worden, twee
pottenbakkerijen, een brood-en
banketbakkerij, een boerderij,

een tuinderij, twee werkplaatsen
waar parken en tuinen worden
onderhouden, een metaalwerkplaats, twee papierwerkplaatsen, een keuken, een wasserij,
een winkel/magazijn en in het
dorp Schoorl nog een pottenbakkerij en twee weverijen.
Voor de werkplaatsen staat het
maken van een product centraal. Of dat nu 180 maaltijden
zijn die elke dag om half een
in alle woonhuizen aanwezig
moeten zijn, of het brood dat
s morgens om 9.00 uur in de
winkel moet liggen of de vaas
die een klant heeft besteld. Het
gaat om het product, wat vraagt
de klant, hoe moet het er uit-

zien, wanneer moet het klaar
zijn enzovoort.
Een goede kok, bakker, weefster
of boer worden is van groot
belang en daarom staat scholing binnen het werk centraal. In
de begeleiding kijken we vooral
naar de talenten en mogelijkheden die bewoners hebben om
een beroep te leren.
Culturele leven
Naast het wonen en werken
heeft Scorlewald ook een rijk

