
Als je belangstelling hebt om bij Oos-
terheem te wonen, te werken of stage
te lopen, neem dan contact op met
Rob Hardewijn: 
r.hardewijn@scorlewald.nl

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

Adres Oosterheem
Dorpsstraat 96B
1721 BM Broek op Langedijk
0226 345079

Email: oosterheem@scorlewald.nl

Wonen, werken 

of stage

Voor mensen met een

begeleidingsvraag

Zorgtuinderij
Oosterheem

Antroposofische zorg

Scorlewald

Je hoeft geen ervaren 
tuinder te zijn of ervaring

te hebben in het onderhou-
den van de natuur.
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Oosterheem is gevestigd in Broek

op Langedijk aan de rand van het

Oosterdelgebied, een prachtig

natuurgebied van 200 eilanden. 

Het is het laatst

overgebleven deel van

het ‘Duizend Eilandenrijk’, dat

oorspronkelijk meer dan 15.000

eilanden telde. 

Er wordt zorg geboden aan 12

bewoners en 16 mensen die

werkzaam zijn in de omliggende

natuur en de tuinderij. Er zijn ook

stageplaatsen.

Oosterheem maakt deel uit van

Scorlewald, een woon- en werk-

gemeenschap in Schoorl voor

mensen met een verstandelijke

beperking. 

Scorlewald is onderdeel van de

Raphaëlstichting, een netwerk-

organisatie van zes zorginstellin-

gen in Noord Holland, met tal van

locaties voor 24-uurs-zorg, voor

kleinschalig wonen, voor werk en

dagbesteding. 

Zorgtuinderij Oosterheem

In het prachtige Broek op Langedijk ligt Oosterheem,
een woonhuis met zorgtuinderij, waar ook de omliggen-

de natuur wordt onderhouden.
Zoek je een plek om te wonen, te werken of stage
te lopen en hou je van buiten-zijn? Kom dan eens
langs om een kijkje te nemen.

Wonen
Het woonhuis Ooster-
heem bestaat uit twee

woongroepen
van zes men-
sen. Iedereen
heeft zijn eigen

kamer. Maar je hebt de gezellig-
heid van elkaar, bijvoorbeeld 
tijdens het eten en ’s avonds.
Direct aan het woonhuis zijn
twee appartementen voor mede-
werkers gebouwd.

Werken
Er zijn twee werkgebieden: de
tuinderij en onderhoudswerk-

zaamheden in natuurgebied
Oosterdel. Je gaat met de schuit
naar je werk!
Je hoeft geen ervaren tuinder te
zijn of ervaring te hebben in het
onderhouden van de natuur.
Je krijgt alle kans om in je eigen
tempo het prachtige vak te
leren. Enthousiaste vakmensen
helpen je daarbij.
Je werkt in een team van leuke
collega’s die net als jij van de
natuur houden. 
De sfeer is goed. Er wordt hard
gewerkt en ook hard gelachen...

Wat kun je bij ons
leren?
• bomen snoeien
• riet snijden
• grasmaaien
• onderhouden van

recreatieplekken
• herstellen van

beschoeiing
• onderhouden van de

waterwegen
• teelt van groente en fruit
• werken in de winkel
• inpakwerkzaamheden
• en nog veel meer...

Kom jij 
ons team versterken?

Ook onderhouden we 
de omliggende natuur

‘Duizend Eilandenrijk’ 

folder Oosterheem  02-06-2010  12:29  Pagina 2


