
Kulturhus de Spil  
 
Onze Missie 
Kulturhus de Spil biedt een ontmoetingsplek aan alle inwoners van Nieuwleusen met activiteiten en 
evenementen die gericht zijn op het bevorderen van sociale samenhang en gemeenschapsgevoel. 
Kulturhus de Spil wil met haar voorzieningen, diensten en programma aanbod het welzijn en de 
cultuurbeleving van de Nieuwleusenaren bevorderen.  
 
Wij zijn een laagdrempelig Kulturhus 
Iedereen moet zich fijn en tegelijkertijd veilig voelen in Kulturhus de Spil. Wij zijn er namelijk van overtuigd 
dat iedereen in de maatschappij meetelt en mee moet kunnen doen. Daarom zien wij het als onze taak om 
een gastvrije sfeer te creëren waarin iedereen zich thuis voelt, jong en oud, allochtoon en autochtoon, 
valide en mindervalide. Alleen dan ontstaat de verbinding tussen mensen!  
Om iedereen in de maatschappij aan te kunnen laten sluiten, organiseert Kulturhus de Spil jaarlijks diverse 
activiteiten, veelal samen met andere partners en door het beschikbaar stellen van ruimtes en 
voorzieningen aan maatschappelijke organisaties. Dit alles tegen maatschappelijke tarieven, aangezien zij 
Kulturhus de Spil werkt zonder winstoogmerk.  
De belangrijkste kern categorieën waar Kulturhus de Spil proactief invulling aan zal geven:  

 Welzijn 

 Onderwijs 

 Kunst en Cultuur 

 Sport  

Wat uw vraag ook is, u kunt ons altijd telefonisch bereiken. Mocht u in de buurt zijn, kom dan gerust 
even binnen en stel uw vraag aan één van onze beheerders! Wij zijn telefonisch te bereiken op: 0529-
481772 en anders per email info@despilnieuwleusen.nl . 
 
Contactgegevens 

Koningin Julianalaan 10 - Nieuwleusen 
0529 - 48 17 72 
info@despilnieuwleusen.nl 
Kvk: 69628246 
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De Vechtdal Brouwerij 
 
De Vechtdal Brouwerij is een zorgbrouwerij en biedt mensen met een afstand tot de reguliere 
arbeidsmarkt een nuttige, sociale dagbesteding. Alles onder het motto “U een lekker bier, zij een 
mooie beschutte werkplek”. 
Het bijzondere aan de Stichting Ambachtelijke Vechtdal Brouwerij is dat het is ontstaan uit particulier 
initiatief. Alle werkprocessen zijn ingericht om zoveel mogelijk werk te creeeren. 
Medio april worden de werkzaamheden in de Brouwerij uitgebreid. Van twee keer per week brouwen 
en afvullen gaat het naar drie keer per week afvullen en brouwen. 
Daarom is de Vechtdal Brouwerij op zoek naar meer medewerkers. 
 
Bezoeken Brouwerij 
Wilt u de Brouwerij in bedrijf zien? Kom dan een keer langs op vrijdag tussen 10.00 - 15.00 u. U bent 
van harte welkom 
 
Contactgegevens 
Ambachtelijke Vechtdal Brouwerij 
Molendijk 11 
7721 AB Dalfsen 
 
Bedrijfsleider/Brouwer 
Stefan Maats 
Tel. 06-19174403 
 
Web: www.vechtdalbrouwerij.nl 
Mail: info@vechtdalbrouwerij.nl  
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