
Locatie 
 
 
 

      
    

Midden in de natuur staat molen De 
Zwaan een geweldig mooi sociaal      
maatschappelijk project, waar we 

aan het werk gaan. 
 

De laatste 10 jaar hebben ruim 140 

vrijwilligers zich ingezet om de molen  

opnieuw op te bouwen. 

In september 2020 is de bouw van 

molen De Zwaan afgerond en starten  

we een leer-werkplek voor mensen 

die ondersteuning wensen. 

 

Samen met betrokken vrijwilligers 

versterken we de leefbaarheid van 

ons dorp en geven we mensen 

kansen… 
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Openingstijden 
 

Wilskracht start met 2 werkdagen. In de 
toekomst gaan we uitbreiden. Onze 
werkweek wordt van dinsdag t/m zaterdag. 
  
De werktijden zijn van 9.00-16.30 uur.  
Molen De Zwaan is voor bezoekers open 
tijdens werkdagen van Wilskracht  
van 10.30-16.00 uur. 
 
Voor meer info en verdere openingstijden 
van molen De Zwaan  verwijzen wij je naar 
www.vinkelsemolen.nl 
 

 

 

  

Wilskracht 
kijkt naar jouw kracht… 

Wilskracht haalt het beste in jou naar boven. 

Bij Wilskracht leer en werk je in de mooie 

molen van Vinkel. Een prettige 

werkomgeving waar het draait om 

gastvrijheid en gezelligheid. Samen met ons 

werk je in een klein team en krijg je volop de 

kans te laten zien wat je kunt. Wij laten je 

graag zelf ontdekken waar je goed in bent en 

bieden je de ruimte te groeien. 

Samen ontdekken we wat jij wilt en 

waar jouw kracht ligt. 
 
 
 

 

 
 

 

http://www.vinkelsemolen.nl/


 

Werkzaamheden 

We ondernemen de volgende 
werkzaamheden: 

• Het ontvangen van gasten en 
voorzien van een drankje en kleine 
versnapering. 

• Ruimtes schoon- en klaarmaken 
voor ontvangst van gasten. 

• Helpen bij presentaties en 
rondleidingen. 

• Bakken van appeltaarten en koekjes 
voor gasten. 

• Verpakken en verkopen van 
streekproducten. 

• Het wassen en strijken van onze 
werkkleding en linnengoed. 

• Inkopen van voorraad. 

• Op de computer taken uitwerken. 

• En het maken van creaties die we 
verkopen. 

 

  

Is Wilskracht iets voor jou? 

Wil jij nieuwe dingen leren? 
 
Bij Wilskracht vinden wij het belangrijk dat 
jij mee denkt, mee praat en mee beslist over 
het werk en de afspraken die we samen 
maken. 
Misschien heb jij hier wel ideeën over? 

 

 

De kracht van Wilskracht 

Rita v.d. Ven en Ineke 

Pennings maken zich 

sterk om samen met jou 

van Wilskracht een fijne 

en gezellige leer - 

werkplek te maken. 

"Bij Wilskracht zeggen we wat we doen en 

doen we wat we zeggen en sluiten we 

aan bij wensen en behoeftes”. 

 

 

 

 

Is Wilskracht iets voor 
jou? 

Wil jij nieuwe dingen leren? 
 
Bij Wilskracht vinden wij het belangrijk dat 
je mee kan denken, mee mag praten en mee 
mag beslissen over het werk en de afspraken 
die we maken. 
Misschien heb jij hier wel ideeën over?  
... 

Focus op wat u het beste doet 

Probeer bijvoorbeeld een samenvatting van 

concurrentievoordelen aan de linkerkant, en een kort 

succesverhaal van een klant of een van die 

enthousiaste aanbevelingen hier in het midden. 

Bijvoorbeeld: 

"Uw bedrijf is het beste. Ik kan me niet 

voorstellen dat mensen zonder u kunnen." 

—Zeer slimme klant 

De rechterkant van deze pagina is perfect voor een 

overzicht van de belangrijkste producten of services. 

  

  

  

Een warm welkom aan: 

• Mensen met een PGB of WMO 

indicatie die bij Wilskracht willen 

werken. 

• Ouders en verzorgers die meer 

informatie willen. 

• Vrijwilligers die willen werken met 

mensen die ondersteuning nodig 

hebben. 

• Stagiaires van sociaal 

maatschappelijke studies. 

• Maatschappelijk stagiaires. 

Wilskracht is steeds in beweging! Vind je 

het een uitdaging om hier onderdeel van 

uit te maken, neem dan vrijblijvend contact 

met ons op. Wij gaan graag met je in 

gesprek!  

 

 

 

 

Contactgegevens: 

Bezoekadres:  

Molenpad 1 
5382 KW   VINKEL 

Telefoon: 037-2072604 
e-mail: info@wilskrachtvinkel.nl 

Bezoek ons op internet: 
www.wilskrachtvinkel.nl 

 


