
Zorgboerderij Beumershoek

Fam. Schoorlemmer

Overmeenweg 25

8111 PD Heeten

Tel 0572 - 382479

info@zorgboerderijbeumershoek.nl

Vrijheid
is blijheid

Vrijheid
is blijheid
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‘Schapen,
kippen,
geiten,

konijnen,
cavia’s,

biggetjes’

Wilt u uw kind een dag zorgeloos laten genieten in een onge-

dwongen sfeer? Op zorgboerderij Beumershoek hebben kin-

deren alle ruimte om zich vrij te kunnen voelen in een veilige 

omgeving. Om te spelen met andere kinderen, te genieten 

van de dieren of juist even tot rust te komen. Veel kan en 

mag, niets moet. Ons motto is dan ook: ‘Vrijheid is blijheid’.

De zorgboerderij
Onze zorgboerderij is kleinschalig van opzet en vernoemd naar 

de omgeving ‘Beumershoek’ in het buitengebied van Heeten. 

Het bestaat uit een groot woonhuis met ongeveer 1 hectare 

grond, die gebruikt wordt als wei voor de dieren en speelweide 

voor de kinderen. Op het ruime erf kunnen de kinderen fietsen 

of skelteren. Uiteraard zijn er ook dieren, zoals schapen, kip-

pen, geiten, konijnen, vogels, cavia’s, eenden, biggetjes, pony’s 

Welkom  op Zorgboerderij Beumershoek!
en een hond. Daarnaast bieden we van alles op het gebied van 

spel en activiteit. En voor wie liever even rust wil, is er genoeg 

ruimte om zich even lekker terug te kunnen trekken.

 

Onze Visie
Elk kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn eigen manier. Zorg-

boerderij Beumershoek wil kinderen graag de gelegenheid 

geven om op een veilige en plezierige manier de dag door te 

brengen en vaardigheden aan te leren om zichzelf (verder) te 

kunnen ontwikkelen. Dit doen we door het kind veel vrijheid 

en ruimte te geven, zodat hij of zij geen druk ervaart en zich 

al snel veilig en geaccepteerd voelt. Spelenderwijs benaderen 

wij het kind positief en richten we ons op zijn of haar compe-

tenties. Oftewel: de kwaliteiten en vaardigheden van het kind 

staan centraal.
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‘Zorgeloos 
genieten 

in een 
ongedwongen

sfeer’

‘Veel mag 
en kan, 

niets moet’

Voor wie
Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen in de 

leeftijd van 5 t/m 12 jaar, met een verstandelijke- of meer-

voudige beperking en/of een (aan autisme verwante) con-

tactstoornis. Ook kinderen met lichamelijke beperkingen (bij-

voorbeeld rolstoelafhankelijk) zijn van harte welkom. 

Financiering
Ieder kind met bovengenoemde beperkingen, kan met een 

indicatie voor zorg in de vorm van een Persoonsgebonden 

budget (PGB), bij ons terecht. 

Het Zorgmakelaarskantoor kan u helpen bij het aanvragen 

hiervan: www.hetzorgmakelaarskantoor.nl 

Activiteiten op de boerderij
Vanuit ons motto ‘Vrijheid is blijheid’ hoeven de kinderen zich 

niet strak aan een bepaald programma te houden, maar kun-

nen in principe doen waar ze zin in hebben. 

Binnen in het woonhuis kunnen de kinderen spelletjes doen, 

met constructiemateriaal spelen, lezen, naar muziek luiste-

ren, taart of koekjes bakken enzovoort. Op de grote speelzol-

der zijn allerlei spelletjes, speelgoed, boeken, (spel-)compu-

ters en knutselbenodigdheden.

Buiten kan er worden gefietst, geskelterd, spelen in de speel-

weide, timmeren, knuffelen met de dieren, pony’s borste-

len, wandelen, schommelen, vlot bouwen, voetballen, bou-

wen in de timmerwerkplaats en op de naastgelegen vaart kan  
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Openingstijden
Tijdens schoolweken is Zorgboerderij Beumershoek  

geopend op: 

•  Woensdagmiddag van 12.15 uur tot 17.00 uur 

Zaterdag van 9.00 uur tot 17.00 uur

•  Andere tijden zijn mogelijk in overleg. In de schoolvakan-

ties zijn wij meerdere dagen open, informeer gerust naar 

de mogelijkheden.

U bent van harte welkom om geheel vrijblijvend een kijkje te 

nemen op de zorgboerderij. Neem voor het maken van een 

afspraak hiervoor, of indien u vragen heeft of nadere infor-

matie wilt, gerust contact met ons op. Dit kan telefonisch of 

per e-mail.

’s zomers worden gevaren met een bootje en in de winter wor-

den geschaatst. In het voorjaar en in de zomer hebben we een 

groentetuin, waarin ieder kind een eigen stukje grond heeft.  

Daarnaast zijn er extra activiteiten rondom feestdagen als Pa-

sen, Kerstmis en Sinterklaas. In de vakantieperiodes organise-

ren we soms ook activiteiten buiten de deur, zoals een bezoek 

aan het zwembad, bioscoop of overdekte speeltuin.

Begeleiding
Samen met ervaren, professionele begeleiders, verzorgen 

Paul en Gera Schoorlemmer de opvang op de boerderij. Daar-

naast is er een verpleegkundige, sociaalpedagogische hulp-

verleners (SPH) en/of sociaalpedagogische werkers (SPW) 

aanwezig. Afhankelijk van het kind is zelfs één op één bege-

leiding mogelijk.

‘Zorgeloos 
genieten 

in een 
ongedwongen

sfeer’

‘De 
vaardigheden 
van het kind 

staan 
centraal’


