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Scorlewald is een gemeenschap voor mensen met
een ontwikkelingsstoornis (verstandelijke beperking). Behalve een plek om te wonen is Scorlewald
ook een bijzonder bedrijventerrein met verschillende werkplaatsen. Sommige zijn productiegericht,
andere dienstverlenend. Bijna alle mensen die op
Scorlewald wonen, werken in één van deze
werkplaatsen. Over die werkplaatsen gaat deze
brochure.
egenwoordig komen er
steeds meer mensen op
Scorlewald werken die
ergens anders wonen: bij hun
ouders, in een gezinsvervangend tehuis, of begeleid zelfstandig. Om te mogen werken
op Scorlewald heb je een
indicatie voor dagbesteding
nodig.

T

Op de Voorjaarsmarkt
worden de producten
verkocht

werkplaats op Scorlewald
stage lopen; een aantal
twintigplussers heeft daarna
een werkplek op Scorlewald
gevonden.

Zin in werken
Scorlewald is een antroposofisch instelling.*) Dat
betekent niet dat er de hele
dag over antroposofie gepraat
wordt of dat je antroposoof
moet zijn om hier te kunnen
werken. Je kunt het wel
merken aan verschillende
gewoontes die uit de antroposofische visie zijn voortgekomen. Zo is er een gezamenlijke dagopening in De
Halde, de grote gemeenschapszaal in het midden van
het terrein, waar wij elkaar
elke ochtend een goede
werkdag toewensen.
Op vrijdagmiddag sluiten wij
in De Halde gezamenlijk de
werkweek af.
* Wie meer wil weten over antroposofie

Wij hebben intensief contact
met scholen voor speciaal
voortgezet onderwijs.
Leerlingen komen in een
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kan dit bijvoorbeeld vinden in de
brochure ‘Scorlewald, sociaaltherapeutische gemeenschap’
of op de website www.scorlewald.nl.

maken aan de samenleving. Dit geeft een
gevoel van eigenwaarde, wat een
belangrijk uitgangspunt is voor de
ontwikkeling van elk
individu.

De viering van bekende en
minder bekende (christelijke)
jaarfeesten geeft een
welkome onderbreking van
het werkleven. Kerstmis,
Pasen en Pinksteren betekenen voor iedereen één of
meer vrije dagen. Er zijn twee
feestdagen die bijna altijd op
een werkdag vallen: de
feesten van St Jan en
Michaël (24 juni en 29 september). De werkplaatsen
vieren dan feest met de hele
gemeenschap.
Wij streven ernaar een sfeer
te scheppen, waarvan je ‘zin
in werk’ krijgt. Er is veel aandacht voor de kleuren en de
inrichting van de gebouwen
en de omgeving. In de werkplaatsen is geen radio of
computer aanwezig, en
mobiele telefoons worden uitgezet. Je kunt zien en ruiken
dat er in de werkplaatsen
voornamelijk natuurlijke
materialen worden gebruikt.
Wij gebruiken hoogwaardige,
milieuvriendelijke materialen
en de eindproducten moeten
de concurrentie met de reguliere markt aankunnen.

Werktijden
Wanneer de klok op het centrale
plein van Scorlewald wordt geluid, is dat het sein tot werken of
pauzeren. De klok wordt geluid
om 8.40 uur voor de dagopening.
Hierna gaat iedereen naar zijn
eigen werkplaats.

regels houden, elkaar niet
storen, overleggen over vrije
dagen of extra vakantie, de
werkplaats schoon en opgeruimd houden, enzovoort.
Werken doe je met elkaar,
vanuit een gevoel van gelijkwaardigheid en met respect
voor elkaar. Iedereen heeft
zijn eigen kwaliteiten en
draagt zijn steentje bij aan

Alle werkzaamheden richten we zo in
dat de deelnemers zo zelfstandig
mogelijk kunnen werken
Hoewel je op Scorlewald kunt
komen werken met een indicatie voor dagbesteding, vinden wij dit geen goed woord.
Wij spreken liever over werk,
en vragen van de deelnemers
een serieuze werkhouding: op
tijd komen én gaan, je aan de

het product. Aan dit product
stellen wij hoge eisen, zowel
wat betreft de bruikbaarheid,
als wat betreft de kwaliteit.
Je maakt het immers voor
iemand anders!
Voor de deelnemers betekent
dit dat zij zich dienstbaar
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Het verdere dagverloop ziet er
als volgt uit:
van 9.00 tot 10.30 uur werken
koffiepauze
van 11.00 tot 12.15 uur werken
middagpauze
van 14.00 tot 15.30 uur werken
theepauze
van 16.00 tot 17.00 uur werken
en opruimen.
Op vrijdag wordt de klok om
15.20 uur geluid. Het sein voor
de weekafsluiting.
Doordat er zoveel verschillende werkplaatsen zijn op
Scorlewald is er voor ieder
wat wils. Voor nieuwe deelnemers is het mogelijk om na
een ‘snuffelperiode’ de werkplaats te kiezen waarin zij
zich thuis voelen en waar zij
opgeleid willen worden.

Verkoop
Het is voor de deelnemers
belangrijk te weten dat alles
wat ze maken verkocht

het juiste evenwicht tussen
wat iemand kan en wat
iemand aankan.
Het begeleidingsplan en de
evaluaties worden opgenomen in het individuele
zorgplan.
Wanneer iemand dreigt vast
te lopen, is er de mogelijkheid
om door middel van speciaal
daarvoor ingerichte
besprekingen naar nieuwe
mogelijkheden in zijn ontwikkeling te zoeken.
Deze besprekingen worden
geleid door de zorgcoördinator en de orthopedagoog.
Met het Sint Jansfeest wordt er een groot vuur gestookt

wordt. Meestal gebeurt dat in
de winkel op Scorlewald,
maar ook elders in het land
worden de producten
verkocht – soms zelfs in het
buitenland!
Het hoogtepunt van het jaar
voor de werkplaatsen is de
voorjaarsmarkt. Op deze dag
vieren we dat we het hele
jaar hard met elkaar hebben
gewerkt, en bieden wij onze
producten op een feestelijke
markt te koop aan. De
opbrengst is bestemd voor
een goed doel, dat elk jaar
wisselt.
Veel mensen kennen
Scorlewald van de voorjaarsmarkt, en zijn nadien trouwe
klant geworden, of zijn er
komen werken.

Begeleiding
Per werkplaats is plaats voor
acht deelnemers, en één
werkbegeleider. In sommige
werkplaatsen werken
meerdere begeleiders in parttime dienstverband. In alle
werkplaatsen werken ook
regelmatig stagiaires en vrijwilligers mee.
Met de deelnemers wordt elk
jaar een begeleidingsplan
opgesteld. Hierin wordt de
leer- of ontwikkelingsvraag
van de deelnemer
beschreven, gevolgd door een
helder stappenplan om hieraan te kunnen werken. Er
wordt jaarlijks geëvalueerd.
De begeleiding is altijd gericht
op een zo groot mogelijke
zelfstandigheid van iedere
deelnemer. Soms worden
speciale hulpmiddelen
gemaakt, soms is er ‘één op
één begeleiding’ nodig. Er
wordt steeds gezocht naar
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Organisatie
De werkplaatsen zijn georganiseerd in groepen, die
clusters worden genoemd.
Sommige clusters vormen een
eenheid wat betreft het
werkgebied, bijvoorbeeld de
landgroep, andere wat betreft
locatie, bijvoorbeeld de
Valkenhoeve. Binnen de clusters wordt gestreefd naar zo
veel mogelijk samenwerking.
Soms is er een uitwisseling
van deelnemers en werkbegeleiders. Dit vergroot de
belevingswereld van de deelnemers en geeft ze de kans
flexibiliteit te ontwikkelen.
Elke cluster heeft zijn eigen
aanspreekpersoon. Het
geheel wordt gecoördineerd
door de werkplaatscoördinator.
En nu aan het werk!

Werken voor de bewoners en
medewerkers van Scorlewald
Alle vuile kleding en linnengoed van bewoners en
werkplaatsen wordt op Scorlewald zelf gewassen.
De meeste gebruiksartikelen die nodig zijn op
Scorlewald, worden centraal ingekocht. Al deze
activiteiten vinden plaats in de cluster linnenkamer-magazijn-winkel. Dat zijn drie werkplaatsen:
centraal inkoopmagazijn, de linnenkamer en de
winkel ‘Kardeis’, met het markante koperen dak
dat je, wanneer je Scorlewald nadert, al van verre
kunt zien.

De winkel Kardeis is een
blikvanger voor Scorlewald

Het verzorgen van de terrasmeubels, terrastegels en de
beplanting hoort ook bij de
werkzaamheden. Om bij ons
te mogen werken moet je
kunnen omgaan met het
koffiezetapparaat en de
afwasmachine, en je moet
ook een beetje kunnen rekenen en lezen.
Wij letten speciaal op een
goede, frisse verzorging van
het uiterlijk.

e koffiehoek en het
terras bij de winkel
maken een levendig
contact met dorpsbewoners
en vakantiegangers mogelijk.
Het magazijn en de linnenkamer liggen achter de
winkel. De ruimtes van de
verschillende werkplaatsen
zijn via een tussendeur met
elkaar verbonden. Deze drie
werkplaatsen hebben een
dienstverlenend karakter.

D

schappen uitgestald. Brooden banketspecialiteiten,
papierwaar, textiel, houten
speelgoed en keramiek vinden dagelijks hun weg naar
de klanten. Er is een
koffiehoek en een buitenterras waar de klanten koffie,
thee en iets erbij kunnen
gebruiken.
Je bedient de klanten in de
winkel, in de koffiehoek en
op het terras.

Bij de winkel is tevens de
luisterruimte en het verkooppunt van Choroi-Holland
muziekinstrumenten gevestigd.

Klantvriendelijkheid, beleefdheid en een flexibele
opstelling zijn belangrijk bij Kardeis

De winkel Kardeis
In een lichte, hoge ruimte,
met uitzicht over weilanden
en duinrand, is de winkel
Kardeis gevestigd. Hier
verkopen we bijna alleen
maar artikelen die in de
andere werkplaatsen van
Scorlewald zijn gemaakt.
Alles is overzichtelijk in de
5

De werkzaamheden in het
centraal inkoopmagazijn:

Het interieur van de winkel Kardeis

Het centraal inkoopmagazijn
Het magazijn is opslagplaats
en uitgiftepunt voor de
meeste gebruiksartikelen van
de Scorlewaldgemeenschap.
Van voedingsmiddelen tot
schoonmaakartikelen, van
medicinale producten tot kan-

toorbenodigdheden, alles is
er.
In deze werkplaats ga je
dagelijks om met leveranciers
en met medewerkers van de
huizen en werkplaatsen van
Scorlewald.
Je ontvangt de inkomende
goederen en zorgt ervoor dat

Ze weten van aanpakken in het magazijn

* de ingekomen artikelen uitpakken en in de schappen
zetten,
* de bestellingen van de
woonhuizen, werkplaatsen,
kantoor en huishoudelijke
dienst verzamelen en in
kratten klaarzetten,
* het bezorgen van de
bestellingen, zonodig met de
bakfiets,
* het afwegen en verpakken
van koekjes uit de banketbakkerij.

deze op de plaats van
bestemming komen.
Hierdoor is er bij ons altijd
een levendige, en soms zelfs
wat hectische sfeer.
Het magazijn is alleen ’s morgens open, dus ’s middags
werk je in een andere werkplaats.
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De linnenkamer
Werken in de linnenkamer
kan in verschillende ruimtes.
Er is een ruimte waar de vuile
was wordt gesorteerd, een
ruimte waar de wasmachines
en de drogers staan, en een
ruimte waar gemangeld wordt
en die tevens de opslagplaats
voor het schone linnengoed
is. Tot slot is er een ruimte
waar de was gevouwen en

Werken in de linnenkamer geeft
duidelijkheid en structuur aan de dag
uitgesorteerd wordt. Hier
werken de meeste deelnemers. Het ruikt er altijd lekker
fris naar schoon wasgoed.

Alle kleuren garen voor
het naaien van de ‘naampjes’

machines, de ruimtes en de
toiletten.
Je verzorgt de kleding van de
bewoners van Scorlewald,
het huishoudtextiel, beddengoed en de werkplaatskleding. Alles wordt gewassen,
gedroogd, opgevouwen,
gestreken en zo nodig gerepareerd. Als er iemand kleding brengt, naaien wij er
‘naampjes’ in.

De was opvouwen, een
secuur werk

We zitten samen aan grote
tafels de was te vouwen en
te sorteren.
Er wordt gemangeld, opgeruimd en genaaid, en de
bestellingen voor het linnengoed van de huizen worden
klaargemaakt. De schone
was wordt in kratten gedaan
en met de bakfiets bij de verschillende woonhuizen
bezorgd.

Van iedere sok zijn er twee... een hele klus die te vinden

Wij verwerken per dag
ongeveer 250 kilo was! Een
klein gedeelte, de overhemden en de hoeslakens, gaat
naar een wasserij in Alkmaar.
’s Morgens om kwart over
acht start een van de werkbegeleiders de eerste wasmachines en de drogers. Na de
ochtendopening begin je met
de andere deelnemers en de
andere werkbegeleider met
de werkzaamheden: het ophalen en sorteren van de
vuile was, het schoonmaken
van de lege bakken, van de
7

Aan het werk voor een
muzikant in Japan
Aan het werk voor een muzikant helemaal in
Japan? Dat kan in de muziekinstrumentenwerkplaats. Op Scorlewald zijn er twee. Hier worden
Choroi slaginstrumenten en -lieren gemaakt.
r worden in de slaginstrumentenwerkplaats behalve tien
verschillende modellen trommels en pauken ook koperklankspelen en houten
klankstaven gemaakt. In de
lierbouwwerkplaats worden

E

Choroi is een internationaal handelsmerk van
muziekinstrumenten met
een nieuwe klank en een
nieuw uiterlijk. Er zijn
violen, fluiten, trommels,
triangels, lieren en
klankspelen. Deze instrumenten worden voornamelijk therapeutisch en
pedagogisch gebruikt. De
grondlegger van deze
nieuwe muziekimpuls,
Norbert Visser, is tevens
oprichter van Scorlewald.
Samen met zijn vrouw
Carolien startte hij in de
jaren zestig een woongroep met acht jongvolwassenen en een
muziekinstrumentenwerkplaats. Die kleine woongroep is uitgegroeid tot
het huidige Scorlewald,
en het bouwen van Choroi
muziekinstrumenten heeft
zich over de hele wereld
verspreid.

zes verschillende modellen
lieren gebouwd; van groot tot
klein. Alle onderdelen voor de
instrumenten worden door
onszelf gemaakt, met behulp
van mallen.
In de lierbouw is er elke
maandag werkoverleg. We
bespreken dan met elkaar
welk werk er gedaan moet
worden in de komende week,
en stellen vast wat er het
eerste af moet.
Daarna kan iedereen
aangeven wat hij wil doen,
en wordt het werk verdeeld.
Op deze manier werken we
aan betrokkenheid bij en
inzicht in elkaars werk en de
werkprocessen. Iedereen in
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de lierbouw schrijft zijn eigen
weekrooster, met of zonder
hulp.
Je werkt met verschillende
soorten hout. Iedere houtsoort heeft karakteristieke
eigenschappen: hard, zacht,
de kleur van rood tot bijna
wit, de geur, enzovoort. Die
eigenschappen zijn belangrijk
voor het uiterlijk en de uiteindelijk klank van het instrument.
Het hout wordt in verschillende diktes ‘op stam ge-

zaagd’ ruw aangeleverd. Dat
ruwe hout wordt met professionele machines eerst in de
machineruimte voorbewerkt.
Daarna werk je het met de
hand af.
De machineruimte is afgesloten, en er gelden uiteraard
strikte veiligheidsregels.
Bijvoorbeeld werken met
gehoorbescherming. De
machines kunnen namelijk
een flink kabaal maken,
vooral als er meerdere tegelijk
aan staan. Door het werken
met gehoorbeschermers,
word je teruggeworpen op
jezelf. Voor sommige deelnemers is dit een prettige
ervaring. Er wordt machinaal
gezaagd, geschaafd, geschuurd, gefreesd en geboord.
Al deze werkzaamheden doe

Machineruimte – stilteruimte?

moet worden. We raspen,
vijlen, gutsen en schuren dat
het een lieve lust is.
Wanneer de instrumenten
compleet zijn, worden ze
afgewerkt met lak of met olie.
Dit gebeurt in de lakruimte:
een aparte, stofvrije ruimte
met een spuit- en afzuiginstallatie. De instrumenten
uit beide werkplaatsen wor-

Naast de instrumenten maken
we een aantal bijproducten:
voornamelijk tuin- en bosbanken en picknicktafels. De
meubels worden in een grote
schuur naast de werkplaats
gemonteerd.
Ook wordt er eenvoudig
speelgoed gemaakt. Hier
heeft de elementaire houtbewerking een belangrijke
plaats.

Het in model brengen van het binnenwerk van de lieren
vraagt een behoorlijke handvaardigheid
je alleen of in samenwerking.
De leermogelijkheden zijn er
in het leren bedienen en
instellen van de machines en
in het samenwerken. Dit
vraagt heel wat van je inzicht
en concentratie.
De handmatige afwerking
gebeurt in twee aparte
ruimtes. Het is een precies
werkje, waar je veel inzicht
en handigheid voor nodig
hebt. Het in model brengen
van het binnenwerk van de
lieren bijvoorbeeld vraagt een
behoorlijke handvaardigheid,
omdat er precies volgens de
aangegeven lijnen gewerkt

den volgens verschillende
procedés afgewerkt. De grote
instrumenten worden
gespoten, de kleinere met de
hand afgelakt, of met olie en
was bewerkt. De gebruikte
lak maken we voor een groot
deel zelf.
Als laatste worden de instrumenten besnaard (de lieren),
van vellen (trommels en
pauken) of klankstaven
voorzien, en gestemd.
We moeten aan een bepaalde
productievraag voldoen,
zodat er sprake kan zijn van
een zekere werkdruk.
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Omdat er bij de houtbewerking veel stof geproduceerd
wordt is opruimen, stofzuigen
en dweilen bij ons erg belangrijk.

Leerlingen
Sinds kort is er bij de
muziekinstrumentenwerkplaats een aparte ruimte voor
leerlingen. Hier kunnen jonge
mensen, die graag met hout
werken, de eerste beginselen
van de houtbewerking leren.
In samenspraak met een
school voor Voortgezet
Speciaal Onderwijs willen wij
een arbeidsgerichte leerweg
ontwikkelen.

De geur van wol en kleuren,
heel veel kleuren
Deze cluster bestaat uit de handweverij ‘De
Regenboog’ en de Vrije Werkplaats. Beide werkplaatsen liggen buiten het terrein van Scorlewald.
Zo worden de woon- en werkplek duidelijk van
elkaar gescheiden. Sommige deelnemers komen
lopend naar de werkplaats, anderen worden door
een Scorlewald-busje gebracht.

De weverij
Op ongeveer één kilometer
verwijderd van Scorlewald, is
de weverij ‘De Regenboog’
gevestigd. Hier zijn twee
weverijwerkplaatsen, die
door een tussenruimte met
elkaar verbonden zijn. In de
tussenruimte wordt de wol
gewassen en geverfd. Door
het open karakter van de
tussenruimte is er onderling
contact mogelijk. Soms wordt
er over en weer bij elkaar
gewerkt.

Elke werkplaats heeft haar
eigen sfeer. Ook de producten die er gemaakt worden verschillen van elkaar. In
de ene weverij maak je in
hoofdzaak huislinnen: theedoeken, servetten en
dergelijke. In de andere weverij worden ook producten
met turfvezel, zoals kledingstof en turfzooltjes gemaakt.
Weven vraagt rust en concentratie. Dat houd je niet de
hele dag vol. Daarom doe je
dit aan het begin van de
ochtend en de middag.

Tijdens het breien wordt er heel wat besproken

Iedereen werkt aan zijn eigen
getouw.
Na de koffie- en de theepauze werk je meer gezamenlijk. Je verwerkt dan de wol
die van de boerderij van
Scorlewald komt. De wol
wordt gewassen, geverfd,
gekaard en gesponnen. Ook
andere werkzaamheden,
zoals breien, borduren,
bandweven en vilten, doe je
na de koffie- en theepauze.
Voordat het weven kan
beginnen, moet het weefwerk op het getouw bevestigd worden. Hiervoor heb je

de Scorlewaldgemeenschap.
Van tijd tot tijd exposeren we
met elkaar onze producten op
verschillende locaties en veel
van de gemaakte kunstwerken vinden een plek in
één van de woonhuizen of
werkplaatsen van Scorlewald.

Weven vereist grote concentratie

een beetje technisch inzicht
en handigheid nodig.
Het ontwerpen van de patronen doe je zo veel mogelijk
zelf.
Het materiaal in de weverij
heeft vooral warmte-eigenschappen en geeft een rijkdom aan kleurervaringen. De
geur van wol en zijde doet
weldadig aan.

Vrije Werkplaats
In deze werkplaats wordt aan
bewoners van Scorlewald,
die soms al vele jaren op
dezelfde werkplaats werken,
de mogelijkheid geboden
maximaal één jaar hun werk
te onderbreken. De locatie, in
het dorp Schoorl, is met opzet

werken met speksteen. Je
kunt er linoleumsnedes en
mozaïek maken, stof
drukken, werken met papiermaché, zingen, muziek
maken, toneelspelen, verhalen vertellen en gedichten
voordragen.
Ook kun je je maatschappelijke oriënteren: krant
lezen, excursies, uitstapjes,
concert- en museumbezoek.
Je wordt gevraagd aan de
anderen je biografie te
vertellen.
Er wordt aandacht besteed
aan het lichamelijk bezig zijn,
in de vorm van wandelingen,
fietstochtjes, eenvoudige
gymnastiek, ritmespelletjes,
klappen, stampen, enzovoort.

Een jaar wat anders?
Dan naar de Vrije Werkplaats
gekozen, zodat je er ook letterlijk uit bent.
Kunstzinnige bezigheden zijn
de belangrijkste activiteiten.
Je kunt hier tekenen,
schilderen, boetseren of

De activiteiten staan over het
algemeen in het teken van de
jaargetijden en jaarfeesten.
Regelmatig verzorgt de werkplaats een bijdrage aan de
gezamenlijke vieringen van
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In de Vrije Werkplaats wordt
het gevoelsleven aangesproken doordat je kunstzinnig
bezig bent. Er is geen werkdruk, het gaat eerst om het
proces en daarna om het
resultaat. Je kunt nieuwe

ervaringen opdoen. Zo ontdek
je soms nieuwe talenten van
jezelf. Je krijgt volop de kans
om die verder te ontwikkelen.
Bij terugkomst in het ‘normale’ werkleven kun je als
herboren je oude plek
innemen.
Er is plaats voor vier deelnemers.
De werkplaats is gevestigd in
een gebouw, waarin ook een
gedeelte van het kantoor van
de Raphaëlstichting onderdak
heeft. De ontmoetingen die
hieruit voortkomen worden
zeer positief ervaren, en vormen een meerwaarde voor de
Vrije Werkplaats.

Kokkerellen in het groot
De keukengroep verzorgt de inwendige mens.
Er zijn de drie werkplaatsen: de keuken en
twee bakkerijen. Alle zijn productiegericht,
omdat er elke dag brood en een warme maaltijd
gegeten wordt. Daarnaast zorgen ze ervoor dat
er een koekje bij de koffie geserveerd kan worden. Behalve voor alle woonhuizen van
Scorlewald worden er ook broden en koekjes
gebakken voor de verkoop.
e zorg voor goede,
smakelijke maaltijden
en brood vraagt speciale aandacht voor alles
waar je mee bezig bent. Daar
werken we aan door met
elkaar te praten over de
manier waarop je aan het

D

werk bent, over de herkomst
van de producten, over de
teeltwijze en bereidingswijze.
Zoveel mogelijk gebruiken we
groente, vlees en zuivel
afkomstig van onze eigen
landgroepwerkplaatsen.
Samenwerken is in deze

De keuken is ruim opgezet
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werkplaatsen belangrijk. Er
wordt veel in productielijnen
gewerkt en er is sprake van
een lichte productiedruk.
Tussen de broodbakkerij en
de banketbakkerij wordt
intensief samengewerkt.
Deze twee werkplaatsen
bevinden zich in hetzelfde
gebouw, en er kan gemakkelijk gewisseld worden van
werkplek, zowel door de
werkbegeleiders als door de
deelnemers.
De hygiëne speelt in deze
werkplaatsen een bijzonder
grote rol. Alle deelnemers en
werkbegeleiders werken in
koks- of bakkerskleding.

Per dag worden er vele
kilo’s verwerkt

Verzorging van de koffie en
theepauze voor een aantal
werkplaatsen hoort ook bij je
taken in de keuken.
Wekelijks is één van de
werkbegeleiders verantwoordelijk voor de gang van
zaken. Samen met één van
de deelnemers maakt hij het
weekmenu.

‘Je moet er schoon uitzien,
van buiten èn van binnen!’
Persoonlijke hygiëne is een
voorwaarde om in één van de
werkplaatsen te kunnen
werken. ‘Je moet er schoon
uitzien, van buiten èn van
binnen!’

Van elf tot halféén is het
‘spitsuur’ in de keuken. De
werkdruk is dan behoorlijk
hoog voor deelnemers én

De keuken
In de keuken heerst altijd
bedrijvigheid en het ruikt er
naar lekker eten. Per dag,
van maandag tot en met
zaterdag, worden er gemiddeld 180 warme maaltijden
klaargemaakt.
‘s Morgens is het heel druk.
Afwassen gebeurt met
een machine

Alle maaltijden worden in
een container naar de
woonhuizen vervoerd

werkbegeleiders. Immers: om
kwart over twaalf moeten alle
maaltijden klaar zijn! De
keuken is tijdens het spitsuur
niet bereikbaar voor vragen
of opmerkingen van buitenaf.
‘s Middags is het rustiger. Je
doet voorbereidend werk voor
de volgende dag en er zijn
ook veel schoonmaakwerkzaam-heden.
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Na de ochtendopening is er
altijd een werkbespreking.
Het werk is verdeeld in negen
verschillende deeltaken, die
dagelijks terugkomen.
Bijvoorbeeld: groente snijden,
sla maken, vlees braden,
afwassen. Op een schema
kun je zien wat je die dag
gaat doen. Iedereen zorgt er
zelf voor dat zijn deel gedaan
wordt, zo nodig met begeleiding.
Het werk in de keuken is heel
belangrijk in de Scorlewald
gemeenschap.

Iedere dag worden er vier soorten brood gebakken

Bakkerij ‘De Zaaier’
In de bakkerij is het altijd
lekker warm en er heerst een
bedrijvige sfeer. Het ruikt er
naar brood en banket en het

is er gezellig.
Je maakt in een ontspannen
sfeer gezond en lekker brood;
maar liefst vijftien verschillende soorten. Dagelijks is er
keuze uit vier soorten.
Ook worden er pizza’s,
gevulde koeken en
appeltaartjes gebakken.
Tijdens de ochtenduren is de
bedrijvigheid het grootst. Het
deeg dat de vorige dag is
klaargemaakt gaat direct de
oven in. Hierna wordt het
deeg voor de volgende partij
broden gemaakt: afwegen,

opbollen en het deeg op
plankjes laten rijzen.
Dan het deeg opnieuw
opmaken, in de bakblikken
doen en eventueel met zaden
bestrooien.
Iedereen werkt hieraan mee
en heeft een vaste taak. De
één weegt af, de ander bolt
op, en zo verder. De één
heeft de ander nodig om
verder te gaan en daardoor
stimuleer je elkaar.
Hierna moet het deeg nog
een keer rijzen. Dat gebeurt
in de rem-rijskast. Het klimaat
in deze kast wordt zo

De bakvormen krijgen een extra schoonmaakbeurt
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ingesteld dat de broden de
volgende dag meteen de oven
in kunnen.
Als het brood dat aan het
begin van de ochtend de
oven in gegaan is, klaar is
kunnen de bestellingen van
de woonhuizen op Scorlewald worden klaargemaakt.
Een deel van het gebakken
brood gaat naar de winkel.
In de middag gaat het er wat
rustiger aan toe. We maken
appeltaarten en gevulde
koeken.
Op woensdag zijn er altijd
mini-pizzaatjes.
De laatste werkzaamheden
van de dag zijn afwassen en
alles schoonmaken.

De banketbakkerij
De werkruimte van de banketbakkerij is in lichte, frisse
kleuren geschilderd. Het is er
nooit koud en het ruikt
lekker naar koekjes, appeltaarten, cake en gebak.

Het benoten van de koekjes

Elk seizoen heeft zijn eigen
kleur en smaak. Hier spelen
we op in met smaken en
lichte of juist zwaardere producten. Er is zelfs een koekje
met muntsmaak. En natuurlijk
zijn er speciale producten
rondom de feestdagen.
Bijvoorbeeld speculaas en

deeg zetten, uitrollen, uitsteken, strijken, vullen,
benoten, en uiteindelijk het
inpakken van de verschillende producten.
En natuurlijk schoonmaken.
Dat doen we met elkaar aan
het einde van elke werkdag.

De verwerkte groenten zijn zoveel mogelijk
afkomstig van de landgroep
taai. De speculaasjes maak je
op een oude speculaasmachine, onze ‘opa’. Hier komt
het echte handwerk nog tot
zijn recht!
Het ovenwerk wordt gedaan
door een begeleider, maar
iedereen kan het bakproces
volgen door de ramen in de
ovendeuren. Verder zijn er tal
van andere werkzaamheden:
‘Opa’
15

Papier- en metaalwerk:
echte industrieën
De Valkenhoeve is de roepnaam van het terrein achter de
witte villa aan de Valkenlaan. Op dit terrein bevinden zich de
papierwerkplaats, de schriftenmakerij en de metaalwerkplaats, die samen de cluster Valkenhoeve vormen.
p dit terrein is ook
drukkerij ‘SpringerUit’
gevestigd. Scorlewald
biedt in het kader van de
omgekeerde integratie een
plek aan dit particuliere bedrijf. Mede door deze drukkerij is het op de Valkenhoeve een komen en gaan
van leveranciers en klanten.
Een ‘bedrijvige’ plek in de
achtertuin van Scorlewald!

O

De metaalwerkplaats
In de metaalwerkplaats worden producten van koper en
ijzer gemaakt. Van koper
maak je kandelaars, schaaltjes en allerlei diervormen.
Plantensteunen, rozenbogen
en priëlen worden van ijzer
gemaakt.
Het materiaal halen we met
zijn allen bij de leverancier
op.

gen. Als er met machines
moet worden gewerkt,
bijvoorbeeld met een haakse
slijper of met een lasapparaat, dan wordt dit in
een ruimte gedaan die vrij
staat van de metaalwerkplaats.
Regelmatig gaan we smeden.
Daarvoor hebben we een
kleine oven, maar ook een

Er komen ook klanten in de
werkplaatsen. Zij bespreken
hun bestelling en ontmoeten
de deelnemers die hun product gaan maken. Die zijn
zich er op deze manier goed
bewust van voor wie zij het
werk doen. Zij zien immers
wie het werk heeft besteld
en weer ophaalt.
Vogels van koper

De veldsmidse van de metaalwerkplaats

Het voorbewerken van het
koper vraagt werkzaamheden
als: rondjes snijden (machinaal), platslaan, walsen,
persen, uitgloeien,
behameren in houten mallen,
vijlen, poetsen, enzovoort.
Het ijzer wordt op maat gezaagd en waar nodig gebo16

veldsmidse, die buiten staat.
Naast de metaalbewerking
verzorgt deze werkplaats ook
het brandhout voor de woonhuizen. Hiertoe is onder
andere een kloofmachine
aanwezig. De brandhoutverwerking gebeurt in de buitenlucht.

De papierwerkplaats
De papierwerkplaats is een
kleurrijke ruimte met een
rustige tot zeer rustige sfeer.
Er wordt nauw samengewerkt met de schriftenmakerij
en de drukkerij.
Wij maken multomappen,
bewaardozen, maskers,
vazen, kralen en producten
op bestelling. Alles wordt
gemaakt van papier-maché,
karton of gewoon papier, en
in mooie kleuren beschilderd
en versierd.
Werkzaamheden die je kunt
doen zijn: vouwen, knippen,
kleuren, verven, tekenen,
marmeren en veel plakken.

De drukker en zijn
medewerker

Daarnaast komt er regelmatig
werk van de drukkerij
SpringerUit. Voorkomende
werkzaamheden zijn kalenderplaten verzamelen,
kaarten en enveloppen bundelen, stickeren, vouwen,
brochures en folders
inleggen, enzovoort. Dit werk
doen we samen met de
schriftenmakerij.
Twee dagdelen in de week
verzorgt de papierwerkplaats
de opvang van gepensioneerde bewoners van
Scorlewald.

Serene rust in de papierwerkplaats

De schriftenmakerij
Bij binnenkomst in de schriftenmakerij is het meteen
duidelijk dat dit een productiewerkplaats is. De machines
maken geluid en er wordt

verscheept. Deze landen worden dan aan-gewezen op de
wereldkaart.
We hebben een levendige
werkplaats waar veel
gebeurt.

Een kleine foto van een
grote vaas, ca 50 cm

De schriftenmakerij

De schriftenmakerij krijgt
bestellingen uit de hele wereld
veel bewogen. De basis van
het werk bestaat uit schriften
maken. Iedereen heeft zijn
eigen specifieke vaardigheden: de één kan heel snel
nieten, de ander zorgvuldig
tellen, maar hoofdzaak is dat
geprobeerd wordt om van
iedereen een allround
schriftenmaker te maken. De
schriften worden naar
bijvoorbeeld Italië of Australië
17

Bijzonder is de samenwerking
met de buren, de papierwerkplaats. Regelmatig wordt er
over en weer iemand
gevraagd om een bepaalde
klus te doen, waar hij of zij
goed in is of erg van houdt.
Soms is het prettig voor een
deelnemer om even wat meer
rust te hebben, en andersom
om wat meer in de productie
bezig te zijn.

Steengoed: werken met klei
Op het terrein van Scorlewald zijn twee pottenbakkerijen. In het dorp Schoorl is de derde, Feniks
genaamd.
n de pottenbakkerijen
wordt met klei gewerkt.
We maken serviesgoed,
vazen, plantenpotten, dekselpotten, schalen,
vogeldrinkschalen, kandelaars, klokken, enzovoort.
Allemaal met de hand. De
werkruimtes geuren naar
aarde, en kunnen stoffig zijn.
We doen dus ook veel
schoonmaakwerk.

I

De werkstukken worden in
ovens gebakken. Ze zijn allemaal vorstbestendig (steengoedkwaliteit). De glazuren
zijn zo gekozen, dat het
serviesgoed geen lood of
andere metalen afgeeft. In

alle gevallen maak je een
werkstuk dat uniek is, omdat
het alleen in deze werkplaats
vervaardigd wordt en veelal
ook omdat het het enige
exemplaar is dat precies die
vorm heeft.

De Scorlewald-pottenbakkerijen
De twee pottenbakkerijen op
Scorlewald zijn op een praktische manier met elkaar verbonden. De ene pottenbakkerij is een grote ruimte
met uitzicht op de binnenpaden, de andere is iets
kleiner en kijkt uit op de
duinenrij. De beide ruimtes
zijn verbonden door een
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gezamenlijke glazuurruimte en
een ovenruimte met twee
grote ovens. De tussendeuren
zijn van glas.
De sfeer is rustig, creatief en
stimulerend. Je werkt er aan
tafeldraaischijven of met
mallen. Je hebt een kritische

De werkzaamheden:
• het ingieten van mallen met
vloeibare klei,
• het indrukken van bolletjes of
ringen klei in mallen,
• opbouwen van werkstukken
met klei-ringen op een tafeldraaischijf,
• versieren en beschilderen van
de werkstukken,
• het ingieten van werkstukken
met glazuur,
• glazuren, schuren en afwerken,
• boetseren (met een grote vrijheid in het eigen creatieve proces).

Voor het bakken wordt
het werk glad afgewerkt

instelling nodig, want de
vaas, schaal of beker
waaraan je werkt, moet mooi
worden. Creatieve inbreng
wordt op prijs gesteld en het
is ook mogelijk fantasiebeelden te maken.
De gemaakte werkstukken
worden geglazuurd in een
speciale spuitcabine. Als de
apparatuur aanstaat, geeft
dat een gedempt geluid.
Eenmaal geglazuurd worden
ze in de ovens gebakken.

Pottenbakkerij Feniks
De pottenbakkerij Feniks, in
het hartje van het dorp
Schoorl, herken je buiten aan
de winkel. De pottenbakkerijwerkplaats ligt ernaast. Er is
een open verbinding tussen
de winkel en de werkplaats.
Klanten die dat willen, kunnen een kijkje in de werkplaats nemen.
Elke zes weken is er in de
winkel een expositie van
schilderijen, pasteltekeningen, litho’s, of ander werk
van verschillende kunstenaars.

De keramiek die je maakt
heeft een kunstzinnige uitstraling. Een deel van de producten wordt in serie
gemaakt. Dit gebeurt in gietmallen. De vormen zijn in de
werkplaats ontworpen. Een
ander deel bestaat uit
opbouwkeramiek. Daarbij
bouw je de potten uit rollen
klei stap voor stap op.
Naast de keramiek maken we
bij Feniks ook linoleumsnedes. Eerst wordt een
tekening in een stuk linoleum
gegutst. Deze rol je met inkt
in om hem vervolgens met
een pers op papier af te
drukken.
In de winkel worden de

Het beschilderen met
glazuur is secuur werk

keramiek en de linoleumsnedes verkocht. Ook worden
er kaarsen verkocht, die van
andere werkplaatsen komen.
Eén keer per week vergaderen we met elkaar om de
gang van zaken te bespreken.

Landwerk, lekker buiten!
De werkplaatsen van de landgroep liggen verspreid
over het terrein van Scorlewald. En één, het
Parnassiapark, ligt er zelfs ver vandaan: in Bergen
aan Zee.
n de werkplaatsen van de
landgroep binnen en
buiten Scorlewald werken
we dicht bij de natuur in en
aan een rustige, ruime, mooie
landschappelijke omgeving.
De seizoenen kun je hierdoor
goed beleven: de weersgesteldheid, frisse lucht en
alle elementen en ook het
groeien van planten in het
voorjaar en het afsterven in
het najaar en alle fasen daartussen.
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Er wordt gewerkt volgens de
principes van de biologischdynamische landbouw. Mens
worden aan de landbouw en
de landbouw vermenselijken,
is het motto van de biologisch-dynamische manier van
werken. Dat betekent dat we
rekening houden met de

natuurlijke ritmes van de
aarde en de kosmos. Gebruik
van kunstmatige meststoffen
en chemische bestrijdingsmiddelen willen we zoveel
mogelijk vermijden.
We maken onze eigen compost en gebruiken biologisch-

Manoeuvreren met deze traktor kan alleen na het behalen
van het traktorcertificaat

Op de boerderij
houdt iedereen van dieren
dynamische preparaten, die
wij ook zelf bereiden. De hele
gemeenschap kan dit tijdens
het Michaëlsfeest in de herfst meebeleven.
Mechanisatie is aanwezig,
maar is ondergeschikt aan de
mensen. In de winter werken
we veel binnen aan speciale
winterwerkzaamheden.

De boerderij ‘Brizljan’
De boerderij is gevestigd op
het terrein van Scorlewald en
wil een traditioneel
boerenbedrijf zijn.
Er zijn koeien, schapen, geiten, varkens, kippen en
ganzen. Ook vinden er twee
paarden en een pony onderdak. Voorts is er een ruimte
waar je met elkaar koffie en
thee kunt drinken.
De boerderij heeft twee weides buiten Scorlewald in
bruikleen, één in Schoorl en
één in Bergen. Hierdoor
wordt in deze dorpen
’s zomers een landelijke sfeer
gecreëerd, wanneer er koeien
grazen of het hooi in schoven
te drogen staat.
Naast veeteelt bedrijven we
op kleine schaal ook akkerbouw. De boerderij is een
gemengd bedrijf, waardoor
voor iedereen een aantrekke-

lijk arbeidsprogramma gerealiseerd kan worden, met
vele gezondmakende
aspecten.
Bij ons houdt iedereen van
dieren. We verzorgen de
dieren en houden hun stallen
en hokken schoon. Je kunt
(koeien en geiten) melken,
voederen, de stallen uitmesten en opstrooien, de
dieren naar de wei brengen
en weer terug naar de stal,
eieren rapen en in doosjes
stoppen voor de verkoop. We
maken ook kaas, kwark,
boter en karnemelk.

Daarnaast zijn er op het land
verschillende werkzaamheden
te doen, zoals zaaien,
onkruid wieden, bloemen
plukken, gras maaien (soms
zelfs met de zeis!), hooi en
graan oogsten, dorsen en nog
veel meer.
De producten: zuivel, vlees
en eieren, zijn vooral voor de
keuken van Scorlewald
bestemd. Een gedeelte wordt
aan medewerkers en voorbijgangers verkocht.

De tuinderij
Karakteristiek voor de tuinderij is dat je er ruimte, rust
en stilte kunt ervaren. Als
iemand dat wenst, is er alle
gelegenheid om alleen te
werken.
De tuinderij beschikt over
goede, moderne gebouwen.
Vooral in de wintertijd is
dit erg belangrijk. In
voorjaar, zomer en herfst
genieten mensen van de

De bloementuin
De bloementuin is een vast stuk in de tuin dat niet
meedoet met de vruchtwisseling. Dit komt omdat bloemen graag willen groeien op een vaste plek. Zij zijn
bedoeld voor boeketten. Ons bloemenseizoen begint al
begin februari met bolgewassen in de kas. Daarna
buiten, en dan gaat dit door tot aan eind oktober, met
uitzondering van twee weken in mei. Wij leveren ± 40
boeketten per week voor de huizen. Wij snijden ze
eerst en dan maken wij er binnen leuke boeketten van
waar mensen dan blij mee zijn. Wij gaan ook voor het
eerst droogbloemen telen om te kijken of wij de huizen
misschien bijna het hele jaar door van bloemen kunnen
voorzien.
De bloemenvrouw
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De oogst wordt naar de
keuken gebracht

rustige, windstille en zonnige
kruidentuin.
Er zijn verschillende werkzaamheden in de tuinderij.
Het belangrijkste is het verbouwen van groenten. Een
glazen kas en enkele folietunnelkassen verlengen het
seizoen en geven een

beschutte werkplek bij regen
en koude. Je snijdt en verpakt de boerenkool, trekt de
witlof, droogt de uien en
knoflook en maakt alles klaar
voor de verkoop.
Hierdoor kun je ook veel zittend werk doen: schoonmaken, afwegen en inpakken.
De kruiden uit de kruidentuin
worden gedroogd in de
drooginstallatie. In de herfst
en de winter worden de
gedroogde kruiden gerist en
verpakt. Dit is een leuk werkje, wat we samen aan een
grote tafel doen en waarbij
waardevolle gesprekken
ontstaan.
We verzorgen de boomwallen, paden, en het tuinafval (compostering). Tot slot is
een aantal bijenvolken aan
onze zorg toevertrouwd.
Er valt dus veel afwisselend
werk te doen: kruiwagenwerk, spitten, harken en
schoffelen. Er is veel oogstwerk. Dit kun je zittend,
liggend, staand of lopend
doen.

Het grootste deel van de producten blijft binnen de instelling: de groente gaat in
grootverpakking naar de centrale keuken, en ook veel
kruiden worden door de
keuken gebruikt.
De groentekraam, bij de
winkel Kardeis, wordt
dagelijks bijgevuld en de producten vinden gretig aftrek bij
medewerkers en bezoekers
van Scorlewald.

In de tuinderij worden de geoogste groenten verpakt
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De parkgroep
De parkgroep is een dienstverlenende werkplaats.
We onderhouden de directe
woon- en werkomgeving van
Scorlewald. Het terrein van
Scorlewald biedt naast het
werk in de plantsoenen rond
de woonhuizen, ook werk in
het natuur- en landschapsbeheer. De parkgroep vindt
onderdak in een schuur op
het terrein van de boerderij.
Samen bedenken we plannen
hoe we het park mooier kunnen maken en we voeren dat
dan ’s winters uit.
’s Zomers vraagt het onderhoud en het binnen de perken
houden van al het groen veel
tijd.
Werkzaamheden die je in de
parkgroep kunt doen zijn:
grasmaaien, wieden,
snoeien, heggen knippen,
zagen, straat vegen, blad
harken, sneeuw ruimen,
zwerfvuil opruimen, compost
en huisvuil ophalen, composthopen opzetten en

gereedschapsonderhoud. Je
verzorgt ook de afvalverwerking van Scorlewald:
huisvuil, grofvuil, chemisch
afval, papier, glas en composteerbaar afval.
Voor het transport van onder
andere grond en zand, groen
en ander afval, maak je
gebruik van kruiwagens, bakfietsen, een ponywagen en
een kleine tractor.
Deze werkplaats biedt een
dynamische werkplek, doordat snel moet worden
gereageerd op verzoeken en
calamiteiten. We bepalen
elke dag opnieuw wat
iedereen gaat doen. Dus je
moet wel een beetje flexibel
zijn als je bij ons wilt werken!

De Parnassiawerkgroep
De Parnassiawerkgroep is
eveneens een dienstverlenende werkplaats.

Dierenverzorgen in het Parnassiapark

Wij onderhouden het
Parnassiapark te Bergen aan
Zee, een klein parkje uit het
begin van de vorige eeuw.
We werken daar alleen
’s ochtends. Sommige deelnemers komen op de fiets.
Anderen komen met een personenbusje van Scorlewald
naar Bergen aan Zee.
We beginnen met bespreken
en verdelen van de werk-

De Parnassiawerkgroep houdt ook de strandweg schoon

zaamheden. Dan gaan we
aan de slag. Die werkzaamheden kunnen zijn: gras
maaien, wieden, snoeien,
heggen knippen, zagen,
straat vegen, blad harken,
zwerfvuil opruimen en
gereedschapsonderhoud. Er is
een volière en een geitenweitje, dus dierverzorging en
onderhoud van de hokken en
hekken is ook onze zorg.
Voor het transport van onder
andere grond, zand en groenafval gebruik je kruiwagens.
Er zijn veel wisselende
werkzaamheden en je werkt
op verschillende plekken in
het park.
Een aantal deelnemers van
de Parnassiawerkgroep verleent ’s middags, samen met
de werkplaatsleider, hand- en
spandiensten aan de andere
werkplaatsen van de landgroep. De anderen werken in
één van de andere werkplaatsen van Scorlewald.
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Bezoekadres:
Valkenlaan 14
1871 AV Schoorl

Sociaaltherapeutische gemeenschap
Postadres
Postbus 28
1870 AA Schoorl

Telefoon: 071 509 9444
telefax: 072 509 2654
e-mail: info@scorlewald.nl
www.scorlewald.nl

