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Sporten en vergaderen

Koepel Sport, Welzijn en Cultuur exploiteert en beheert op 
sportgebied:

  twee sporthallen
  zeven gymzalen
  een multifunctionele sportzaal
  een 3-sterren turnhal 
  het Kulturhus in Twello, met verschillende zalen en ruimtes

U bent bij ons aan het goede adres om lekker te komen  
sporten met uw medewerkers en collega’s in één van onze
accommodaties binnen de gemeente Voorst. Wij voorzien 
graag in de wensen en behoeften en faciliteren daar waar 
nodig, om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. 
Uiteraard kunt u na afloop een drankje of hapje nuttigen in 
ons sportcafé van Sporthal Jachtlust. Ook is er de mogelijkheid 
om hier de lunch en/of het diner te gebruiken. 

Wij horen graag wat uw wensen en behoeften zijn en denken 
met u mee!

Maak voor uw bedrijfsevenement een keuze uit 
het ruime aanbod in de gemeente Voorst! 

Wilt u vergaderen, een teambuildingsactiviteit 
met uw personeel organiseren of zoekt u juist 

ruimte voor een bedrijfsevenement?

BEDRIJFSARRANGEMENTEN OP MAAT



SPORTEN EN VERGADEREN

Lekker sporten met uw collega’s in combinatie 
met een geheel verzorgd arrangement.

Sportcafé Jachtlust

Sportcomplex Jachtlust beschikt over een groot sport-
café waar u met uw collega’s na het sporten terecht 
kunt voor een lunch of diner.
De uitgebreide keuken in het sportcafé biedt ons de 
mogelijkheid om dit te verzorgen voor u. 
Informeer bij ons naar de mogelijkheden, wij denken 
graag met u mee!
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7391 BW  Twello
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Kulturhus, Sporthal Jachtlust 
en de Multizaal

U vindt het Kulturhus, Sporthal Jachtlust en de Multizaal 
onder één dak.
Vergaderen, sporten en lunch of diner zijn op deze 
wijze prima te combineren binnen het gewenste 
bedrijfsarrangement.
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Multizaal

Sporthal Jachtlust

Geschikt voor allerlei sporten. Naast handbal, voetbal, volleybal, 
korfbal en basketbal kan er badminton, tennis, aerobics en daaraan 
gerelateerde dansen beoefend worden. De zaal is ook geschikt 
voor gymnastiek met klimrekken, touwen en ringen.
Door middel van een flexibele scheidingswand is de zaal te 
verdelen in 2 gelijke ruimten. Er zijn 4 ruime kleedkamers voorzien 
van 8 douches per kleedkamer. Tevens toiletgroep bij de ingang 
aanwezig.

Afmetingen van de sporthal: 25 bij 45 meter, met een hoogte van 
7 meter.

Deze zaal is geschikt voor diverse sporten en (toneel)uitvoeringen. 
Volleybal, korfbal, tennis, zaalvoetbal, badminton, gymnastiek, 
dansen en turnen. De combinatie met het toneel behoort tot de 
mogelijkheden. Het toneel is uiteraard ook separaat te gebruiken.
De Multizaal beschikt over twee kleedkamers met voldoende 
douches.

Afmetingen van de Multizaal: 15 bij 30 meter, met een hoogte van 
5 meter.
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