
Arkhuis Pelletier      
Krommelaan 4 
2061 LM  Bloemendaal 
06 - 2918 7152 

St. Arkgemeenschap regio Haarlem, Krommelaan 4, 2061 LM  Bloemendaal, 06 – 2919 0109 
 

Arkhuis Pelletier (Bloemendaal) zoekt 
huisgenoot 
 
De Arkgemeenschap kijkt uit naar iemand die het leven wil delen met ons, mensen met en 
zonder verstandelijke beperking  
Iemand die het fijn vindt om in groepsverband te leven. Iemand die tijd en aandacht wil 
schenken aan de huisgenoten: niet elke dag en voltijds, maar regelmatig, soms kort en soms 
wat langer. Iemand die open staat en begrip heeft voor het leven met een (verstandelijke) 
beperking en daarvan wil leren. Iemand die een stukje van zijn/haar leven wil delen. 
 
Wat vragen we? 
We vragen van je dat je minimaal een half jaar wilt blijven wonen. Dat je in dat halfjaar een 
minimum aantal keer per week in het huis, in de groep aanwezig bent, bijvoorbeeld om te 
koken, te eten, te spelen, te lezen of te wandelen met één of meerdere huisgenoten. Je bent 
dan boventallig, dat wil zeggen: je bent in de groep om je tijd en je aandacht te delen met de 
anderen (niet: om te werken). We vragen van je dat het klikt tussen jou en de groep en dat je 
open staat voor de anderen. 
 
Wat bieden we?  
Op dit moment kunnen we je een één-kamer appartement voor 1 persoon, met (gedeelde) 
keuken en (gedeelde) badkamer bieden, in Arkhuis Pelletier aan de Krommelaan in 
Bloemendaal. Daarnaast kun je gebruik maken van de gezamenlijke ruimtes en de geweldige 
tuin rond het huis.   
 
Naast de mogelijkheid om in te wonen bieden we je – als je dat wilt – de mogelijkheid om als 
woonbegeleider te komen werken. Afhankelijk van de omvang van je contract roosteren we 
je dan in voor een aantal diensten per week, waarin je de eerstverantwoordelijke bent voor 
de zorg voor onze huisgenoten. 
 
Wat kost het?  
Voor het wonen betaal je een huur of gebruiksvergoeding, woon- en servicekosten en een 
vast bedrag per dag voor je maaltijden.  
 
Verdere info over de Ark 
Neem vooral een kijkje op onze website: www.arkhaarlem.nl 
 

http://www.arkhaarlem.nl/
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Mag ik?  
Ja, zeker: je mag direct contact opnemen met Marc Wopereis, de 
gemeenschapsverantwoordelijke, voor al je vragen, groot en klein. Je mag een afspraak 
maken om eens te komen kijken, om kennis te maken, om te overleggen, enzovoorts.  
Mail naar marcwopereis@arkhaarlem.nl, dan wordt je snel terug gebeld. 
Een uitgebreide kennismaking behoort bij de procedure. 
 
Natuurlijk: je mag deze informatie ook doorgeven aan een vriend of studiegenoot die hier 
helemaal geknipt voor is. Graag zelfs!  
Wie zijn wij? 
De Arkgemeenschap Haarlem bestaat uit: 
• Arkhuis Pelletier. 
• Werkplaats De Ark, waar dagelijks zes à zeven mensen komen voor zinvolle 

dagbesteding. 
• Tuinderij De Ark, waar de mensen van de werkplaats ’s morgens mee werken. De 

Tuinderij teelt groenten voor ca. 80 oogstdeelnemers, mensen uit de regio die zelf 
komen oogsten. 

• En een grote gemeenschap van mensen (vrienden) die het geheel dragen. Veel van deze 
mensen zijn ook vrijwilliger in het huis, de tuinderij en/of de werkplaats. 

  
Gemeenschap vormen en spiritualiteit zijn voor ons belangrijk. Dat krijgt vorm in onze 
weeksluiting (viering en maaltijd) op vrijdagmiddag, bij allerlei andere feestelijke of 
belangrijke momenten en in de wijze waarop we met elkaar en met anderen omgaan. 
De Arkgemeenschap Haarlem bestaat nu zeven jaar en maakt deel uit van de internationale 
federatie van Arkgemeenschappen (L’Arche). 
 
We leven en werken op landgoed Dennenheuvel in Bloemendaal. Over een paar jaar 
verhuizen we naar nieuwbouw, die daar wordt gerealiseerd. Dan breiden we ook uit met de 
werkplaats en met een tweede woning. We gaan dan werken met drie woongroepen. In de 
komende jaren moet die uitbreiding in alle opzichten worden voorbereid. 
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