
 

Een inspirerend ‘kijkje in de keuken’ d.m.v. een (fiets)tocht 

langs vele vrijwilligersorganisaties in de gemeente Voorst. In dit 

boekje stellen alle deelnemende organisaties zich voor. U kunt 

zich aanmelden via www.mensenwelzijn.nl 
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Kijkje in de Keuken Tour -  25 september 2021 

Deelnemende organisaties 
Met trots presenteren wij van de Vrijwilligers Centrale Voorst, u dit programmaboekje. Laat u verrassen door de grote 

hoeveelheid vrijwilligersorganisaties die hun deuren open zetten, speciaal voor u! U kunt op deze dag een heel palet aan 

inspirerende ervaringen meemaken. Wie weet wordt u enthousiast om die vrijwilliger te worden die deze organisaties 

zoeken!  

Meld u zich wel even aan voor de ‘Kijkje in de keuken Tour’ via www.mensenwelzijn.nl. Dan bent u verzekerd van een 

lunchpakket welke voor u klaar ligt bij de startlocatie, het Kulturhus (Jachtlustplein 9) in Twello.  

 

Kulturhus (Jachtlustplein 9, 7391 BW, Twello)  
van 10.00 - 11.00 uur & van 11.00 – 12.00 uur 
 Vriendendiensten Deventer 
Hoor je mij? Ik sta HIER.. Hier.. hier.. Er zijn veel vooroordelen over mensen (18+) met een psychische kwetsbaarheid, kom 
er met ons over praten en misschien word je wel een maatje! 
 De Kledingbank Voorst 
Kleding weggooien is zonde. Waarom niet iemand die het kan gebruiken blij maken met jouw 2de hands kleding?! Hoe het 
in zijn werk gaat, vertellen onze vrijwilligers graag aan je in het Kulturhus 

 Sportief Evenwicht Twello 
Sporten en bewegen kan voor iedereen, ook als je een beperking hebt. Sporten verbindt en niemand mag buitenspel staan. 
Kom luisteren hoe jij sporters met een beperking kunt begeleiden 

 Mens en Welzijn Voorst  
Wij zijn dé brede welzijnsorganisatie van de gemeente Voorst. Wij zijn er voor alle inwoners. Kent u de Compaan al? Een 
digitaal communicatiemiddel specifiek voor ouderen, waarvan wij zien dat ouderen opbloeien. Kom hem bekijken! 

 Sportverenigingen 
Hou je van sport en weet je niet bij welke sportvereniging jij aan de slag wilt? Wij vertellen je waar ze jou zoeken! 

 Bibliotheek Brummen/Voorst  
Ssst…het is stil! Je kunt een speld horen vallen als onze vrijwilliger van de VoorleesExpress een verhaal voorleest. Kom ook 
genieten in de wereld van verhalen, culturele activiteiten en kennis via onze gastvrouw van jouw Bibliotheek Twello. 
Welkom! 
 

Stoomhoutzagerij Wilpsche Dijk (Wilpsedijk 2, 7384 CC Wilp) 
van 11.00 – 14.00 uur doorlopend 
Kom kijken hoe je klompen kunt maken of naar een demonstratie boomstamzagen. Van de gezaagde 
planken worden door ons boomstamtafels gemaakt. Onze Stoomhoutzagerij is open en diverse vrijwilligers 
staan klaar om u al deze activiteiten te laten zien. Dit alles op onze mooie locatie en in een gezellige sfeer. 
 

Wonen bij September (Hunderenslaan 7, 7391 TB Twello)  
van 11.00 – 14.00 uur doorlopend 
Beleef ons prachtige landhuis ‘Huis Hunderen’, het onderkomen van senioren met dementie. Heb jij 
interesse om als vrijwilliger bewoners de liefdevolle aandacht te geven die zij op hun kwetsbare oude dag zo 
nodig hebben. Welkom! 
 

Landgoed Matanze (Deventerweg 10, 7396 AX Terwolde)  
van 11.00 – 14.00 uur doorlopend 
Tuinieren op een landgoed met gelijkgestemden? Via een wandeling met een QR-code kunt u kennismaken 
met deze unieke historische buitenplaats. Raak geïnspireerd zodat uw ‘groene vingers’ aan de slag willen. 
 

Algemeen Belang Teuge (Kinderboerderij ’t Beestenboeltje, Bleriotstraat, 7395 ML, Teuge) 
van 11.00 – 16.30 uur doorlopend 
Burendag beestenboeltje; op het speelveld, in de moestuin en bij het dierenverblijf. Kom en ontmoet je buur 
of beleef wat Algemeen Belang Teuge doet. 
 

De Zonnebloem (Korderijnk, Stationsstraat 31, 7391 EH Twello)  
van 11.00 – 14.00 uur doorlopend  

Bij restaurant Korderijnk staan wij voor u klaar om in geuren en kleuren te vertellen wat de Zonnebloem 
Regio Voorst doet. Wij vertellen u over de diverse activiteiten die wij met onze gasten ondernemen, zoals de 
wandelingen op landgoed de Lathmer, een theatervoorstelling of de bezoekjes bij onze gasten die wij regelmatig maken.  
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Vluchtelingenwerk Voorst (Torenbosch 10, 7391 CA Twello)  
van 11.00 – 14.00 uur doorlopend 
"Wat de boer niet kent.... maar ook falafel went!"  
 
KBO/PCOB Twello (Molenschuur achter de molen, Havekespad 13, 7391 AT Twello)  
van 11.00 – 14.00 uur doorlopend 
Achter de molen ligt de molenschuur waar onze enthousiaste vrijwilligers graag vertellen wat de 
Zonnebloem Twello allemaal doet. Wij brengen veel gezelligheid in de gemeente Voorst en ontmoeten je 
graag. 
 

RTV VoorstVeluwezoom (Marktplein 11a, 7391 DH, Twello)  
van 11.00 – 14.00 uur doorlopend 
Laat je rondleiden in de studio voor een uitzending van de lokale radio. Durf jij het weerbericht live in te 
spreken? Grijp nu je kans!!  
 

De Passerel - Woonvorm van Limburg Stirum (Van Limburg Stirumstraat 28-30, 7391 VT, Twello)  
van 11.00 – 14.00 uur doorlopend  

Kom in onze vernieuwde woonvorm cakejes met bewoners versieren met koffie en thee.  
En je hebt geluk, want een bewoner neemt je mee voor een rondleiding voor een uniek inkijkje! Ook alle buren 
zijn welkom. 

 
‘t Trefpunt Duistervoorde (Sint Maartenserf 85, 7391 AG, Twello)  
van 11.00 – 14.00 uur doorlopend  
Kom bij ons om je te laten verrassen door het enorme aanbod aan activiteiten waarmee wij voor onze (ook 
oudere) gasten klaar staan. Wie weet verrassen wij u ook nog even! 
 

Mens en Welzijn Voorst (Maarten Tromplaan 2, 7391 KH, Twello)  
van 11.00 – 14.00 uur doorlopend  

Buurtkracht & Burendag; Kom high tea’en en neem je kinderen mee, ze kunnen heerlijk buiten spelen met 
sport en spel bij Buurtkracht Twello. Hier is het gezellig! 
 

Scouting de Vundelaar (Kerklaan 3, 7391 AN, Twello)  
van 11.00 – 14.00 uur doorlopend 
Het draait bij Scoutinggroep de Vundelaar om gezelligheid, vrienden maken, samenwerken en nieuwe 
dingen ontdekken. Waterscouting, landscouting of onderdeel zijn van de Vunda’s...Durf jij het aan? Kom langs 
onze diverse Scouting demonstraties te beleven. 
 

Zwembad De Schaeck (Veenhuisweg 53, 7391 TR, Twello)  
van 11.00 – 14.00 uur doorlopend  

Welkom bij zwembad De Schaeck, het warmste bad van de regio. Het zwembadwater en de ontvangst zijn 
nergens zo warm als hier. Altijd al gedroomd om onderdeel te zijn van een ons team? We vertellen je er graag 
meer over. 
 

Stichting Gered Gereedschap Voorst (Voordersteeg 12, 7391 TL Twello)  
van 11.00 – 14.00 uur doorlopend  

Bij ons krijgt u een persoonlijke rondleiding in onze mooie werkplaats, bewonder onze bijzondere 
gereedschappen onder het genot van Ugandese muziek, wij vertellen u graag wat wij voor het goede doel met 
elkaar voor elkaar krijgen 
 

Zozijn (Molenallee 50, 7384 AN, Wilp) – Deelname onder voorbehoud  
Groep 1: 10.30 - 11.00 uur  |  Groep 2: 12.30 - 13.00 uur  |  Groep 3: 14.30 - 15.00 uur 
Bij binnenkomst verrast worden door ons eigen koor? En laat je daarna rondleiden door een bewoner en 
begeleider in een huis en het Museum! Er is beperkt plek, dus meld u zich snel aan voor een startmoment! 
 

Othopedagogisch behandelcentrum De Beele Voorst (Beelelaan 4, 7383 BH, Voorst)  
van 11.00 – 14.00 uur doorlopend  

Wil jij iets betekenen voor jongeren met licht verstandelijke beperking? Iets leuks gaan doen, zodat ze gaan 
stralen..? School, behandeling en vrije tijd vinden plaats op ons terrein. 
Kom vissen in onze visvijver van jongeren.  
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