
zaterdag 30 oktober 2021 van 12.00-17.00 uur

De Vrijwilligersroute Apeldoorn

Wandelen, fietsen, scootmobielen of desnoods gewoon met de auto. Ga op pad naar de zorgzame, culturele en groene organisaties in Apeldoorn. 
Maak kennis met hun aanbod, oriënteer je op nieuwe vrijetijdsbesteding, wordt lid en/of maak kennis met verschillende mogelijkheden voor 
vrijwilligerswerk. Mensen maken Apeldoorn organiseert deze vrijwilligersroute in het kader van het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet om inwoners  
van Apeldoorn en maatschappelijke organisaties aan elkaar te binden. Mensen maken Apeldoorn – Samen! Meer weten over vrijwilligerswerk?  
Kijk op www.mensenmakenapeldoorn.nl of www.apeldoornpaktaan.nl of neem contact op via info@apeldoornpaktaan.nl, telefoon (055) 527 05 81.

Vraag een sticker bij de locatie 
die je bezoekt. Bij drie stickers 
kun je deze bon inwisselen voor 
een pannenkoek bij Stichting 
Present, Regentesselaan 2-B 
(hoek Deventerstraat). 
Eén pannenkoek per persoon.
Alleen geldig op 30 oktober 2021.

OP = OP !

Deelnemende locaties:

• cultuur

• zorg

• welzijn

• groen

• overig

3 stickers 
= 1 pannenkoek

1 2 3

Apeldoorn Pakt Aan - Asselsestraat 65

Vind de vacature die bij jou past. Apeldoorn 
Pakt Aan helpt je met het vinden van 
passend vrijwilligerswerk.

www.apeldoornpaktaan.nl

Atlant locatie Sprengenhof -  
Dr. Piekemalaan 33

Gespecialiseerd in ouderenzorg, dementie, 
ziekte van Huntington, syndroom van Korsakov 
en Chronische Psychiatrische Verpleeghuiszorg.

www.atlant.nl

AutoMobiel Apeldoorn - Vlijtseweg 144, 
Regentesselaan 2b, Klein Hattem 34, Ugchelen

Mobiel met hulp van anderen.

www.servicepunt-automobiel.nl

St. Apenheul - J.C. Wilslaan 21

Vrijwilligers werken als gids en dragen bij 
aan de doelstellingen natuureducatie en 
natuurbehoud door middel van rond-
leidingen en educatieve activiteiten.

www.apenheul.nl
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http://www.apeldoornpaktaan.nl
http://www.atlant.nl
http://www.servicepunt-automobiel.nl
http://www.apenheul.nl
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Zuid Doet Samen - Sperwerlaan 18

Zuid doet Samen is de spil van onze 
organisatie. We leggen verbindingen op 
straat- en buurt niveau.

www.zuiddoetsamen.nl

OverRood - Vlijtseweg 144

Over Rood begeleidt ondernemers naar een 
financieel gezonde toekomst.

www.overrood.nl

Hospice Apeldoorn - Polkastraat 5

Hospice Apeldoorn is een ‘bijna-thuis-huis’. 
We richten onze zorg op mensen in de 
laatste periode van hun leven.

www.hospiceapeldoorn.nl

IVN Natuureducatie - Asselsestraat 328b

IVN Apeldoorn organiseert cursussen en 
routes in en over de natuur.

www.ivn.nl/afdeling/ivn-apeldoorn

Citypastoraat De Herberg - 
Deventerstraat 40

Het is van levensbelang je welkom te voelen 
en aandacht te krijgen. In het Inloophuis De 
Herberg vinden mensen dit.

www.citypastoraat.nl

GIGANT - Nieuwstraat 377

GIGANT is het poppodium, het filmhuis en 
de plek voor kunsteducatie in Apeldoorn.

www.gigant.nl

Terre des Hommes - Schubertlaan 24

We voorkomen dat kinderen worden 
uitgebuit, halen ze uit uitbuitingsituaties 
en zorgen ervoor dat ze zich in een veilige 
omgeving kunnen ontwikkelen.

www.terredeshommes.nl

Stimenz Home-Start - Asselsestraat 65

Home-Start biedt door middel van vrij-
willigers ondersteuning, praktische hulp en 
vriendschap aan ouders met jonge kinderen.

www.stimenz.nl

Kids College - Deventerstraat 54

We zijn een weekendschool voor nieuws-
gierige kinderen, die een boeiende wereld  
in willen duiken.

www.kidscollegeapeldoorn.nl

JobHulpMaatje - Vlijtseweg 144

Het verliezen van werk is heftig.  In zo’n 
situatie is een maatje naast je soms van 
grote meerwaarde.

www.jobhulpmaatje.nl

Zorggroep Apeldoorn - PWA-laan 1419

Voor ons is uw leven zoals u wenst te leven 
het startpunt.

www.zorggroepapeldoorn.nl

CODA - Vosselmanstraat 299

Hét cultuurhuis van en voor Apeldoorn,  
dat is CODA.

www.coda-apeldoorn.nl

St. Present Apeldoorn - Regentesselaan 2b

Stichting Present is de verbindende schakel 
voor een ieder die zich wil inzetten voor de 
ander en de samenleving.

www.stichtingpresent.nl

Scoutinggroep JJB - Berghuizerweg 155

Scoutinggroep JJB, ga met anderen kinderen 
op avontuur in de natuur.

www.scoutinggroep-jjb.net

De Klup - Mariastraat 52

Iedereen heeft behoefte aan contact en fijne 
vrijetijdsbesteding, ook mensen met een 
verstandelijke beperking.

www.deklupapeldoorn.nl

‘s Heeren Loo Apeldoorn - 
Regenboogbrink 12

Helpt mensen met een verstandelijke 
beperking en/of andere beperking hun 
leven in te vullen. 

www.sheerenloo.nl

Het Geheugensteunpunt - Orca, 
Germanenlaan 360

Het steunpunt bij vragen over en met 
betrekking  tot dementie.

www.hetgeheugensteunpunt.nl

St. Foenix -  Aruba 6  en 12, Vlijtseweg 136, 
Molenmakershoek 7

We werken aan een duurzame en betrokken 
samenleving. Dit doen we door slim 
ondernemen.

www.foenix.nl

Guitart - Stadhoudersmolenweg 54e

Bij Guitart willen we jou of jouw band de 
faciliteiten bieden zodat jij je muzikale of 
creatieve ei kwijt kan.

www.guitart-music.nl

Samenspraak Apeldoorn -  
Van der Spiegelstraat (naast nr. 3)

Overal waar mensen elkaar ontmoeten en in 
gesprek gaan, worden muren afgebroken en 
ontstaat er meer onderling begrip.

www.samenspraakapeldoorn.nl

Campus Woudhuis - Het Woldhuis 9

Een groen leerbedrijf voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt en leerlingen 
uit het voortgezet speciaal onderwijs.

www.campuswoudhuis.nl

Korak - Jean Monnetpark 77

Korak is een herstelcentrum voor mensen 
die een ontwrichtende situatie hebben mee-
gemaakt op psychisch vlak of verslavings-
gebied.

www.korak.nl

Nusantara Rumah Saya -  
Klein Hattem 34, Ugchelen

Nusantara is een Indische cultuurspecifieke 
zorginstelling.

www.nusantara.nl

Wereldwinkel Apeldoorn - Brinklaan 36

De Wereldwinkel verkoopt producten die 
zijn gemaakt met respect voor mens en 
milieu.

www.apeldoorn.wereldwinkels.nl

Eye For Others - Kervelstraat 25

Organiseert jaarlijks projectreizen naar 
Ritchie, Zuid-Afrika. Hier voeren de vrij-
willigers kortlopende bouw- en kinder-
projecten uit.

www.eyeforothers.nl

Talma Borgh - Fortlaan 47

Talma Borgh is een thuis voor ouderen in 
Apeldoorn.

www.talma-borgh.nl

De Kap - Regentesselaan 2b

De Kap is een stichting voor informele 
zorg. Zij biedt hulp en ondersteuning in de 
thuissituatie.

www.dekap.nl

Hfftig Stimenz - Asselsestraat 65

Hfftig is er voor Apeldoornse jongeren 
die wel een steuntje in de rug kunnen 
gebruiken.

www.hfftig.nl

Senioren Platform - Het Bolwerk, 
Ravelijn 55

Het Seniorenplatform Apeldoorn bewaakt 
de belangen van alle senioren in Apeldoorn.

www.seniorenplatformapeldoorn.nl

St. Buurthuis Maasstraat - Maasstraat 4

Buurthuis Maasstraat staat klaar voor de 
mensen uit de buurt.

www.buurthuismaasstraat.nl5 6 7 8 9
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