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In samenwerking met:

Sportief bezig zijn in de gemeente Voorst:
Zwemmen, klimmen, fietsen, survivallen of voetgolfen... 
Diverse beachsporten en golfmogelijkheden!
Wat dacht u van bootcampen, fitnessen, freerunnen, gymnastiek 
of turnen in de turnhal Zuiderlaan?

De gemeente Voorst heeft ‘t!



3

Voorwoord

Met genoegen presenteren wij u onze brochure Sportaccommodaties!

Uw vereniging of groep is bij ons van harte welkom voor een 
sportactiviteit op maat. Of het nu gaat om een uurtje sporten of een 
compleet verzorgd trainingskamp.
Maak kennis met het uitgebreide aanbod aan sportaccommodaties en 
arrangementen in de gemeente Voorst.  In deze brochure wordt verbinding 
gelegd met de vele sportverenigingen en aanbieders binnen de gemeente.

De gemeente Voorst heeft een, gezien haar schaalgrootte, uitstekend
voorzieningenniveau wat betreft sportaccommodaties en ruimtelijke 
voorzieningen. Onze mooie gemeente ligt centraal tussen de Veluwe en IJssel 
in de stedendriehoek Zutphen, Apeldoorn en Deventer. 
De grote diversiteit aan landschappen maakt het gebied zeer geschikt voor 
fiets- en wandeltochten. Niet alleen de aantrekkelijke fiets- en wandelpaden 
brengen u in beweging, ook het uitgebreide aanbod aan sportaccommodaties 
en ruimtelijke voorzieningen nodigen uit tot sporten en bewegen. 

De Koepel Sport, Welzijn en Cultuur gemeente Voorst draagt zorg voor een 
zo optimaal mogelijk aanbod van alle accommodaties.
In deze brochure presenteren wij onze accommodaties en brengen wij u als 
groep of vereniging graag in contact met de verschillende partners.
U treft een selectie van binnen- en buitensportaccommodaties, tennis-
accommodaties, informatie over verschillende (sport)verenigingen en 
overnachtingsmogelijkheden, speciaal voor groepen of verenigingen. Naast 
het faciliteren van een lunch- of dinerarrangement denken wij graag met u 
mee bij het verzorgen van een meerdaags verblijf. 

Meer informatie over de sportaccommodaties vindt u op de website van de 
Koepel: www.koepelvoorst.nl

Graag begroeten wij u in de gemeente Voorst!

Stichting Koepel
Sport, Welzijn & Cultuur
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FACILITATIE VAN SPORTACCOMMODATIES IN DE GEMEENTE VOORST

Stichting Koepel
Sport, Welzijn & Cultuur

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

Daarnaast beheren en faciliteren wij ook, voor veel sportverenigingen en
andere (sport)aanbieders, een onlinereserveringssysteem waarmee men
heel eenvoudig, op een tablet of smartphone, een reservering kan maken 
als particulier of verenigingslid.

U bent bij ons dus aan het goede adres om lekker te komen sporten met 
uw groep of vereniging 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 te lunchen of gebruik te maken van 
onze bijbehorende keuken. Wij horen graag wat uw wensen en behoeften 
zijn en denken graag met u mee!

Jachtlustplein 11
7391BW  Twello
0570 - 276 500
reservering@koepelvoorst.nl

www.koepelvoorst.nl
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BINNENSPORT ACCOMMODATIES

Trias tafeltennisvereniging Twello

Bij tafeltennisvereniging Trias kunt u als groep of vereniging terecht voor beweging en 
ontspanning in het gezellige clubgebouw. Het gebouw kan afgehuurd worden voor een toernooi, 
een demonstratie van een trainer van Trias of gewoon voor een ontspannen groepsactiviteit. 

Trias heeft de beschikking over twee zalen met zo’n 10 tafeltennistafels en een centraal gelegen 
gezellige bar met kleinschalige keuken, met zicht op de zalen. Uiteraard zijn er ook voldoende 
kleed- en douchefaciliteiten aanwezig. 
 

MFC Klarenbeek

Stinzenlaan 89 
7392 AD Twello
0571 - 272 788
bestuur@ttv-trias.nl

www.ttv-trias.nl

Bosweg 14
7382 CC Klarenbeek
055 - 301 24 99
beheerder@mfcklarenbeek.nl

www.mfcklarenbeek.nl

MFC is een nieuw sportcomplex gevestigd in het dorp Klarenbeek. Op dit sportcomplex sporten verschillende afdelingen van 
hoofdgebruiker SC Klarenbeek zoals: gymnastiek, handbal, voetbal en volleybal.
MFC Klarenbeek beschikt over een grote nieuwe sporthal die, met behulp van een flexibele wand, op te delen is in twee gedeeltes. 
Verder beschikt het over een grote sportkantine, vergaderruimtes, voldoende kleedruimtes en een berging met diverse materialen. 
Het dorp beschikt over een buurtsportcoach die men kan inzetten om bepaalde activiteiten te organiseren voor groepen op het 
sportcomplex. Naast de binnensportaccommodatie beschikt MFC Klarenbeek ook over kunstgrasvelden (handbal, volleybal en 
voetbal) op de buitenaccommodatie. Het is mogelijk om als groep of vereniging gebruik te maken van de accommodaties.

tafeltennisvereniging Twello
a
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BINNENSPORT ACCOMMODATIES

Zwembad De Schaeck

Zwembad De Schaeck is een prachtig complex met zowel een binnen- 
als buitenzwembad. Het binnenbad heeft een wedstrijd- en doel-
groepenbad en een serre met verschillende kleine bassins voor 
kinderen. 
Het zwembad beschikt over een glijbaan, zonnebank, whirlpool en 
stoombad. Ook is er gezellige horeca in de Schaekelbar, voorzien 
van een uitgebreide keuken. 
Het buitenbad is een recreatiebad met glijbaan, duikkuil met twee 
duikplanken, grote zonneweide, speeltuin en twee beachvolleybal-
velden. 
Zwembad De Schaeck beschikt verder over twee buurtsportcoaches 
die men kan inzetten voor extra activiteiten of voor bepaalde groepen. 

Veenhuisweg 53
7391 TR  Twello
0571 - 272 166
info@deschaeck.nl

www.deschaeck.nl
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Veenhuisweg 53
7391 TR  Twello
0571 - 272 166
info@deschaeck.nl

www.deschaeck.nl

TENNIS ACCOMMODATIES

Tennisclub Teuge

De Teugse tennisclub beschikt over drie kunstgrasvelden,een 
clubgebouw met een nieuwe keuken, mooie bar, goede douches
en ruime kleedkamers. 

De Zanden 96
7395 PB Teuge
055 - 323 21 49
accomodatiecommissie@tennisclubteuge.nl

www.tennisclubteuge.nl

Voorster Tennisclub - Voorst

Om een lekker een potje te tennissen bent u in Voorst 
aan het goede adres. 
Het in het dorp Voorst gelegen tennissportpark beschikt 
over vijf verlichte kunstgras banen. Tevens is de kantine 
elke avond open voor een drankje. 

Beelelaan 3
7383 BH Voorst
0575 - 502 037
info@voorstertc.nl

www.voorstertc.nl

TENNISCLUB TEUGE
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TENNIS ACCOMMODATIES

Tennisvereniging
De Schaeck Twello

In Twello ligt aan het Schakerpad (vlakbij het 
zwembad) het mooi gelegen tennispark van 
TC De Schaeck. 

Het tennispark wordt momenteel aangepast 
naar 4 gravel- en 4 all-weatherbanen. Tevens 
beschikt het park over een gezellig clubhuis en 
kleedkamers.

Schakerpad 8
7391 TP Twello
0571 - 276 121
secretariaat@tcdeschaeck.nl 

www.tcdeschaeck.nl

Rijkstraatweg 24A
7384 AE Wilp
0571 - 261 775
boer.de.marcus@gmail.com

www.deboerehofstee.nl

Tennisvereniging 
de Boerehofstee Wilp

Toptennis en gezelligheid gaan uitstekend samen bij tennis-
vereniging de Boerehofstee in Wilp. Bij ‘de Boerehofstee’ wordt er 
getennist op ‘ouderwets’ gravel.

Kom eens aan bij tennisvereniging De Boerehofstee. De gezelligste 
club uit de regio beschikt over een ruim clubhuis waar men, na 
afloop, een drankje kan doen.
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SV Voorwaarts Twello

SV Voorwaarts heeft een prachtige buitensportaccommodatie, die 
geschikt is voor allerlei sporten en zich uitstekend leent om te huren 
als groep of vereniging. 

SV Voorwaarts beschikt over de volgende accommodaties:
 1,5 kunstgras voetbalveld
 3 beachvelden (vaste opstelling van 2 beachvolleybalvelden en 
 1 beach handbalveld)
 1 handbalkunstgrasveld

Een buurtsportcoach is bij SV Voorwaarts in te huren voor verschil-
lende sporten.

BUITENSPORT ACCOMMODATIES

Withagenweg 17
7384 SB  Wilp
0571 - 261 212
info@ppgolf.nl

www.pitch-putt.nl/bussloo

Pitch & Putt Bussloo
Pitch & Putt Bussloo verzorgt vele activiteiten voor groepen op het mooie 
complex van recreatiegebied Bussloo. Zo kan men pitch en putten, levend 
tafelvoetballen, voetgolf spelen of een golfles volgen. Nieuw is lasergamen. 
U kunt zelf een  passend arrangement samenstellen. In het gezellige clubhuis 
van pitch en putt Bussloo kunt u genieten van een hapje en een drankje na de 
activiteit. Meer informatie leest u op de Lunch en Diner pagina van deze brochu-
re. Pitch & Putt Golf Bussloo, voor een gezellig en sportief uitje!

Clubgebouw S.V. Voorwaarts Twello - Sportpark “De Laene”
Kerklaan 2A , 7391 AN Twello
0571 - 271 332
info@voorwaartstwello.nl

www.voorwaarts-twello.nl
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Voorster Hockey Club

De VHC beschikt over twee kunstgrasvelden. Wilt u met 
uw groep of vereniging een leuke, interessante hockey-
clinic volgen onder begeleiding van een hockeytrainer(ster)?
 
De Voorster Hockey Club beschikt over voldoende sticks, 
ballen en overige materialen om u op deze geweldige 
accommodatie een sportieve clinic en/of training te 
geven. 

De VHC ziet u graag terug op de mooie hockeyaccom-
modatie aan de Zuiderlaan in Twello!

Zuiderlaan 7
7391 TZ  Twello
0571 - 271 825
info@vhctwello.nl

www.vhctwello.nl

Zuiderlaan 5
7391 TZ Twello
0571 - 280 075
info@svtwello.nl

www.svtwello.nl

SV Twello

SV Twello is een omni-vereniging met verschillende sporten zoals: 
(zaal)voetbal, basketbal, volleybal, gymnastiek, turnen, fitness en 
dynamic tennis. SV Twello beschikt op het buitensportcomplex over 
verschillende voetbalvelden en een nieuw aangelegd pannaveld 
met kunstgras. Het binnensportcomplex beschikt over een fitness-
ruimte met ruime keuze uit fitnessapparaten en een yogaruimte.
Het complex bestaat verder uit een grote sporthal, een 3-sterren 
turnhal die men via De Koepel kan afhuren als groep of vereniging. 

Uiteraard is er de mogelijkheid om professionele begeleiding in te 
huren voor de turnhal en de fitness. SV Twello beschikt tevens over 
een buurtsportcoach die activiteiten op maat kan verzorgen!
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Zuiderlaan 7
7391 TZ  Twello
0571 - 271 825
info@vhctwello.nl

www.vhctwello.nl

Clubgebouw Pigika

Het clubgebouw Pigika van scouting de Vundelaar ligt in het 
dorp Twello, tegenover sportvereniging SV Voorwaarts. 
Het is een ideale accommodatie om met je groep of vereniging 
te overnachten, of je weekend of zomerkamp te organiseren.  
Het clubgebouw biedt plaats aan max. 30 personen. 
Ook mindervaliden zijn van harte welkom. 

Het gebouw beschikt over:  
 
 2 Grote slaapzalen (ca. 60 m² per zaal)
  Grote keuken (incl. benodigde apparatuur, 6-pits gasfornuis, 

pannen, keukengerei, borden en bestek)
 Staf/leidingkamer
  Ruime sanitaire voorzieningen (twee toiletten, urinoir, 

douches, toilet voor mindervaliden met douche)
   Het clubgebouw is voorzien van vloerverwarming en is 

volledig aangepast voor mindervaliden
 Buiten openhaard met zitplaatsen
 8 Meter hoge klimwand (tegen extra kosten)

OVERNACHTINGSACCOMMODATIES

Clubgebouw Pigika
Scouting de Vundelaar
Kerklaan 3, 7391 AN Twello
06 - 227 836 78
   beheer@vundelaar.nl   
   www.huurpigika.nl

Gelre Groep Scouting Twello
Stinzenlaan 80 
7392 AD Twello
0571 - 276 166
info@gelregroep.nl

www.gelregroep.nl

Scoutinggebouw 
Gelre Groep Twello

Het scoutinggebouw van Gelre Groep Twello biedt aan 
maximaal 75 personen de mogelijkheid om te overnachten. 
Er is een grote zaal, die in tweeën gedeeld kan worden, en 
er zijn twee kleinere ruimtes. U dient wel zelf een matras 
of luchtbed mee te nemen. 
In het complex is een ruime keuken aanwezig en er zijn 
voldoende douches en toiletten in het gebouw. Uw groep 
moet wel uit minimaal 20 personen bestaan. 

De accommodatie moet weer schoon opgeleverd worden.
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‘t Oegenbos

Op de minicamping kan, op 32 plaatsen (totaal zo’n 125 personen), genoten 
worden van rust en het zicht op de activiteiten van het kleine sportvliegveld 
Teuge. Kleine vliegtuigen en zweefvliegers stijgen hier op en de landingen van  
de parachutisten zijn spectaculair. 
Groepen kunnen kiezen uit drie verschillende blokhutten: ‘luxe’, ‘standaard’ of 
‘basic’. De hutten beschikken over goede bedden, een keukentje, verwarming 
en toilet. In de sanitaire ruimte zijn de toiletten en douches van vloerverwar-
ming voorzien. 

Naast de campingplaats staat een nieuwe theeschenkerij. 
Hier kunt u genieten van een vers kopje thee of koffie met 
een lekker stuk gebak of een heerlijke warme Panini.
 

Mini camping ‘t Oegenbos
Zandenallee 5, 7395 PC Teuge
055 - 323 15 55
info@oegenbos.nl

www.oegenbos.nl

De Slaapfabriek
De Slaapfabriek ademt rust uit en is zeker géén fabriek! Op loopafstand bevinden zich twee restaurants, waarvan één vaak met 
live-muziek. Bij mooi weer ziet u de parachutisten en kunt u de zweefvliegers bijna aanraken. Op het ruime zonnige terras kunt 
u, onder het genot van een heerlijk glas wijn, genieten van een vrij uitzicht over het mooie landschap. Omringd  door luxe en 
comfort die gecombineerd worden met de prachtige ligging in het landelijke Teuge. 
De Slaapfabriek beschikt over 12 eigentijdse tweepersoonskamers met ieder een eigen wereldthema en luxe sanitair (enkele 
zelfs met bad én douche). De kamers zijn geschikt voor 2 personen, waarvan de bedden zijn opgemaakt en de handdoeken voor 
u klaar liggen. 

Ontbijthotel De Slaapfabriek
De Zanden 47, 7395 PA Teuge
055 - 360 59 65
info@deslaapfabriek.nl

www.deslaapfabriek.nl
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De gemeente Voorst heeft ’t allemaal!

De gemeente Voorst ligt in een landelijke 
omgeving tussen de Veluwe en de IJssel-
vallei. Deze ligging zorgt voor een grote 
diversiteit aan landschappen en maakt 
het gebied zeer geschikt voor fiets- en 
wandeltochten. Er zijn mooie fietspaden 
door bosgebieden, langs landerijen en 
langgoederen, de IJssel en recreatie-
gebied Bussloo. Onderweg kunt u bij 
één van de aantrekkelijke rustpunten 
genieten van een drankje, een lunch met 
natuurlijk streekproducten of een 
ambachtelijk (boeren)ijsje. 

Verleng uw bezoek als particulier, groep 
of vereniging. Er zijn verschillende over-
nachtingsmogelijkheden variërend van 
minicamping, een scoutinggebouw en 
Bed & Breakfast tot een verblijf in een 
hotel of op een landgoed. Kijk voor meer 
informatie over de gemeente Voorst op 
de websites van de gemeente Voorst en 
de lokale VVV.

www.voorst.nl
www.vvvvoorst.nl

INFORMATIE OVER DE GEMEENTE VOORST
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Sportcafé Jachtlust

Sportcomplex Jachtlust beschikt over een groot sportcafé waar men 
met een groep of vereniging na het sporten terecht kan voor een 
lunch of diner. De uitgebreide keuken in het sportcafé biedt ons 
de mogelijkheid om dit te verzorgen voor u. De keuken kan ook 
zelfstandig gehuurd worden om maaltijden naar eigen keuze te 
bereiden.
Informeer bij ons naar de mogelijkheden, wij denken graag met u 
mee!

Jachtlustplein 7 
7391 BW Twello
0571 - 276 506
reservering@koepelvoorst.nl

www.koepelvoorst.nl

LUNCH EN DINNERMOGELIJKHEDEN

Schaeckelbar

Bij de Schaeckelbar, in zwembad De Schaeck, kan 
na het zwemmen genoten worden van een hapje of 
drankje. Bij mooi weer kan genoten worden van de 
zon op het grote buitenterras. De keuken in zwem-
bad de Schaeck beschikt over een oven, frituur en een 
tosti-apparaat waarbij, u naast de frites en de snacks, 
ook heerlijke tosti’s, broodjes gezond of saucijzen-
broodjes kunt nuttigen.

Veenhuisweg 53
7391 TR  Twello
0571 - 272 166
info@deschaeck.nl

www.deschaeck.nl
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MFC Klarenbeek

MFC Klarenbeek beschikt in het nieuwe complex over de prachtige 
sportkantine ‘De Brug’ met een dakterras. Men kan hier gezellig 
zitten met een hapje en een drankje, en genieten van het gewel-
dige uitzicht op de verschillende velden. De sportkantine heeft 
met een uitgebreide bar en een keuken dit is voorzien van een 
oven, magnetron en of frituur. Het ontbreekt u aan niets!

Bosweg 14
7382 CC Klarenbeek
055 - 301 24 99
beheerder@mfcklarenbeek.nl

www.mfcklarenbeek.nl

Pitch & Putt Bussloo

Bij Pitch & Putt Bussloo kunt u, naast de sportieve activiteiten op de 
mooie locatie, ook genieten van het prachtige uitzicht op recreatie-
gebied Bussloo onder genot van een drankje en of hapje. Alle 
activiteiten zijn te combineren met een arrangement. 
Zo is er keus uit een koffie-, lunch-, High Tea- of een borrelgarnituur 
arrangement. Ook is er de mogelijkheid om te genieten van een 
barbecue of een buffetvorm met het hele gezelschap. 
Informeer naar de mogelijkheden.

Withagenweg 17
7384 SB  Wilp
0571 - 261 212
info@ppgolf.nl

www.pitch-putt.nl/bussloo
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Met een verblijfsarrangement is het lekker 
sporten en genieten in de gemeente Voorst!

Wij denken graag met u mee en verzorgen uw verblijfsarrangement op maat!

 Neem contact met ons op:
 Stichting Koepel - Sport, Welzijn & Cultuur
 Kulturhus Jachtlust - afdeling reserveringen
 Jachtlustplein 11
 7391 CX Twello
 Telefoon: 0571 - 276 500
 email: reservering@koepelvoorst.nl
 contactpersoon: Gert-Jan de Croon




