Zorgboerderij

Dijkgatshoeve

Kleinschalig wonen in harmonie
met een gezonde omgeving.
Omgeving
Dijkgatshoeve ligt in de omgeving van Wieringermeer langs
de IJsselmeerdijk tussen het
Robbenoordbos en het Dijkgatsbos. De natuur is er afwisselend
met open weilanden, dennenbossen en open lichte loofbossen. In de bossen leven reeën.
Als je belangstelling hebt om in
deze gemeenschap te komen
wonen, werken of stage te
lopen, neem dan contact op
met Rob Hardewijn:
r.hardewijn@scorlewald.nl

Wonen, werken
of stage
Voor mensen met een
begeleidingsvraag in
Wieringerwerf

Scorlewald
Valkenlaan 14
1871 AV Schoorl
Telefoon: 072 509 9444
www.scorlewald.nl
Adres van Dijkgatshoeve:
Noorderdijkweg 24
1771 MJ Wieringerwerf
info@dijkgatshoeve.nl

Scorlewald
Antroposofische zorg

Zorgboerderij Dijkgatshoeve is

Zorgboerderij Dijkgatshoeve

gevestigd in Wieringerwerf.
Er wordt zorg geboden aan 25
bewoners die werkzaam zijn op
de boerderij en in de omliggende
natuur.
Dijkgatshoeve maakt onderdeel
uit van Scorlewald, een woon- en
werkgemeenschap in Schoorl
voor mensen met een verstandelijke beperking.
Scorlewald is onderdeel van de
Raphaëlstichting, een netwerkorganisatie van zes zorginstellingen
in Noord Holland met tal van
locaties voor 24-uurs-zorg, voor
kleinschalig wonen, voor werk en
dagbesteding.

In de Wieringermeer langs de IJsselmeerdijk ligt zorgboerderij Dijkgatshoeve, temidden van 80 hectare prachtige natuur. Dijkgatshoeve zal zich in de nabije toekomst
gaan ontwikkelen tot een biologisch-dynamische
boerderij.
Zoek je een plek om te
wonen, te werken of stage
te lopen en hou je van het
buitenleven? Kom dan eens
langs om een kijkje te
nemen.
Wonen
Het woonhuis Dijkgatshoeve
bestaat uit twee woongroepen
van zes mensen en vier appartementen voor mensen met een
verstandelijke beperking. Iedereen heeft wel zijn eigen kamer,
maar je hebt ook de gezellig-

Teamwork met leuke
collega’s

heid van elkaar, bijvoorbeeld tijdens het eten en 's avonds.
Behalve de woongroepen zijn er
negen appartementen voor
mensen met een psycho-sociale
hulpvraag.
In totaal kunnen er 25 mensen
op Dijkgatshoeve wonen.
Direct naast het woonhuis is
een woning voor een
medewerkersgezin en
een appartement voor
de boer gevestigd.
Zorgboerderij Dijkgatshoeve start medio
2011.

Wat kun je bij ons
leren?

• de koeien verzorgen,
zoals melken en eten
geven
• kaas en kwark maken
• werkzaamheden op en
om de boerderij zoals
bomen snoeien, grasmaaien enz.
• onderhouden van het bos
en de boomsingel
• winkelwerkzaamheden
zoals inpakken en afwegen
• klanten bedienen
• koffie en thee serveren
• en nog veel meer...
Werken
Er zijn verschillende werkgebieden waar je aan de slag kunt:
- de boerderij waar 20 melkoeien, 20 vleeskoeien en 20 stuks
jongvee gehouden worden;
- de kaas- en kwarkmakerij waar

onze melk wordt verwerkt;
- de onderhoudswerkplaats die
zorgt voor het onderhoud van
het bos, de boomsingel, de
wandel- en fietspaden en de
picknickbanken en tafels;
- de winkel waar we onze boerderijproducten verkopen;
- de theeschenkerij waar onze
gasten worden bediend.
Je hoeft geen ervaren boer te
zijn of ervaring te hebben in het
onderhouden van de natuur of
in de bediening.
Je krijgt alle kans om in je eigen
tempo een prachtig 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...
Kom jij ons team versterken?

