
DEMENTALENT 
Heeft u (beginnende) dementie maar ziet u nog 
voldoende mogelijkheden om iets te ondernemen? 
Wilt u iets doen wat u echt leuk vindt? Wilt u zich 
op een laagdrempelige manier inzetten bij u in de 
buurt? Dan is DemenTalent interessant voor u.

nu in schoorl 
& castricum





westerweg 360
1852 ps heiloo
088-5591250 
www.zorgcirkel.nl

Wat is DemenTalent?
Bij DemenTalent kijken we naar uw wensen en talenten. Van daaruit zoeken 
we vrijwilligerswerk wat bij u past. In een vrijwilligersbaan blijft u actief, 
draagt u bij en houdt u sociaal contact. Bovendien kan actief bezig zijn het 
dementeringsproces vertragen. De begeleiding van de dagbesteding houdt een 
oogje in het zeil en begeleidt u bij uw vrijwilligerswerk.

Laagdrempelig
Wij beseffen dat de drempel om als vrijwilliger actief te worden, hoog kan zijn. 
Wellicht bent u onzeker of u bepaalde dingen nog wel kunt. Dat is heel normaal 
en dit komen wij bij bijna alle betrokken vrijwilligers tegen. Onze ervaring 
leert, dat alle deelnemers na het overwinnen van die drempel erg veel waarde 
hechten aan het weer bezig zijn. Ook het contact met andere mensen wordt als 
belangrijke meerwaarde veel genoemd. 

Als vrijwilliger aan de slag
Ieder mens heeft zijn eigen voorkeuren en behoeften. Daarom zoeken wij samen 
met u naar een vrijwilligersbaan op maat. Binnen het DemenTalent project gaat 
het om uw interesses en talenten. U staat daarin centraal. De nadruk ligt op wat 
u wilt en kunt en niet op wat u niet (meer) kunt. 

Locatie en activiteiten
Bij het bezoekerscentrum van Staatsbosheer in Schoorl en Ontmoetingscentrum 
De Hoep in Castricum is het mogelijk om als vrijwilliger aan de slag te gaan. Het 
werk bestaat o.a. uit het verzorgen van de buitenomgeving, het blotevoetenpad, 
het schoonhouden van speelbos ‘Het Zandspoor’ in Schoorl en lichte 
snoeiwerkzaamheden. Dit alles in overleg met de boswachters. Begeleiding 
vanuit Villa Westervenne is altijd aanwezig. 

Er zijn nog veel meer mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan het helpen bij 
sportclubs, voorlezen bij een peuterspeelzaal, bibliotheek, tuinieren enzovoorts.

Hoe kunt u deelnemen?
Voor deelname heeft u een indicatie nodig vanuit de gemeente. Villa 
Westervenne zorgt verder voor alles wat daaromheen nodig is. Wil u meer 
weten? Wij informeren u graag over DemenTalent in Schoorl en Castricum. 


