
 
 

Wilt u… 
Uitgaan van uw mogelijkheden 

Bezig zijn met werk dat u leuk vindt om te doen 

Bij u in de buurt… 

 

Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers  

met (beginnende) geheugenproblemen die graag aan de slag willen in Soest en omgeving. Samen 

met u kijken we waar uw interesses en talenten liggen en op basis daarvan zal een passende 

werkplek worden gezocht.  

U kunt denken aan werk in bijvoorbeeld de volgende sectoren: 

 Groenonderhoud 

 Catering 

 Dierverzorging 

 Vereniging of club 

 Onderwijs 

 Kinderopvang 

 Winkel 

 

We zoeken op maat…dus schroomt u niet contact op te nemen als u ander werk in gedachten heeft. 

Schroomt u ook niet contact op te nemen als u zich onzeker voelt of dit vrijwilligerswerk wel iets voor 

u is… We zijn er voor u, om u te begeleiden en samen te kijken wat u wilt en kunt in dat proces. 

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij: 

Christa Nieuwenhuis, projectleider DemenTalent 

dementalent@kingarthurgroep.nl 

035-6022034/06-40048784 

(b.g.g. 06-46457344, Anita Schimmel) 
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De volgende vacatures zijn op korte termijn beschikbaar:   

 

Vacatures bij boerderij het Gagelgat  

Vrijwilligers gezocht voor assistentie bij diverse activiteiten: 

Aanschuiven bij de boer  
Taken: het verwelkomen van de gasten, het assisteren bij het maken van o.a. de soep, assistentie bij 
de bediening en het af-en opruimen 
 
Gevraagd: Mensen (m/v) die graag actief zijn in de catering 
en die graag contact hebben met andere mensen 
 
Haak maar aan  
Taken: het verwelkomen van de deelnemers, assistentie bij 
het verzorgen van koffie/thee en het af- en opruimen op de 
dinsdag middag van 13.00 uur tot 15.00 uur 
 
Gevraagd: Man/Vrouw die graag verzorgend bezig is, door de 
deelnemers te voorzien van koffie en thee met iets lekkers daarbij 

Haak maar aan   
Taken: het haken/breien van paardjes/pony’s e.d. ten bate van de Paardenkamp

 

Gevraagd: een creatieve dame of heer, handig met haken/breien die het leuk vindt om samen met 
anderen aan de slag te gaan op de dinsdag middag van 13.00 uur tot 15.00 uur  
 
De moestuin  
Taken: werkzaamheden in de groenvoorziening; het 
verzorgen en onderhouden van de moestuin 

Gevraagd: iemand (m/v) met “groene vingers”  

 

Voor aanmelden en/of meer informatie over deze 

vacatures: dementalent@kingarthurgroep.nl 
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Vacatures bij Kasteel Groeneveld 

Bij Staatsbosbeheer: 

Vrijwilligers (m/v) gezocht voor het tuinonderhoud rondom het kasteel  

Taken: het onderhouden van de tuin en/of de moestuin 

Gevraagd: Mensen “met groene vingers” die graag buiten samenwerken met anderen  

 

 

 

Voor aanmelden en/of meer informatie over deze vacatures: 

dementalent@kingarthurgroep.nl 

 

Vacatures bij het project: GROEN VERBINDT 

De belevingstuin aan de 

Molenstraat 

Vrijwilligers (m/v) gezocht voor 

tuinaanleg en -onderhoud naast 

het ontmoetingscentrum van de 

King Arthur Groep aan de 

Molenstraat  

Gevraagd: Mensen “met groene 

vingers” die graag hun handen uit 

de mouwen steken en het leuk 

vinden om met anderen samen te 

werken 

 

Voor aanmelden en/of meer informatie over deze vacatures: 

dementalent@kingarthurgroep.nl  
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Vacatures bij het ROC Amersfoort/Utrecht 

Vrijwilligers (m/v) gevraagd voor: 

 Het verzorgen van lesactiviteiten aan 

studenten van verschillende opleidingen 

 Het begeleiden van studenten bij het 

leerwerkbedrijf Zorg en Zo 

 Taken bij de catering, zoals het 

meehelpen in de keuken 

 Taken bij het facilitair bedrijf, zoals het 

doen van kleine klusjes 

 

Voor aanmelden en/of meer informatie over deze vacatures: 

dementalent@kingarthurgroep.nl 

 

Vacatures bij het HULPMIDDELEN VOOR NOP project 

Handige vrijwilligers gevraagd voor het opknappen van rollators en andere hulpmiddelen 

Tweedehands hulpmiddelen worden opgeknapt, klaargemaakt en op facebook aangeboden, zo 

krijgen ze een tweede leven…vraag en aanbod dus… 

op Facebook: Hulpmiddelen voor nop! Soest 

 

Taken van de vrijwilliger: het nalopen van de ingebrachte 

hulpmiddelen, het repareren en, zo nodig, het 

schoonmaken en het (helpen) bezorgen op de 

fysiotherapie praktijk Veenstreek in Soest 

 

Voor aanmelden en/of meer informatie over deze 

vacatures: 

dementalent@kingarthurgroep.nl 
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