
 
DRU Industriepark   
 
Op de plek waar vroeger de DRU ijzergieterij het kloppende hart van de Achterhoekse 
industriële bedrijvigheid vormde, is een uniek gebied ontwikkeld. Zeven industriële 
Rijksmonumenten en het groene gebied aan de overkant van de rivier de Oude IJssel 
vormen samen het DRU Industriepark: dé broedplaats voor cultuur & innovatie in de 
Achterhoek. Het bruist er van de activiteiten en evenementen. Van een bezoek aan het 
theater of de popzaal, een historische wandeling over het terrein, cursussen en workshops, 
een boottocht, een bezoek aan het innovatiecentrum, een beurs of een festival.  
 

Voor uiteenlopende activiteiten die plaatsvinden op het DRU Industriepark zijn 
wij op zoek naar vrijwilligers (m/v)  
  
Taken: 
• scannen van tickets, zaalwacht en overige hand- en spandiensten tijdens culturele avonden 
• het ondersteunen van maatschappelijke evenementen in de rol van gastheer of gastvrouw 
of bij de kassa 
• het verspreiden van posters in de omgeving voor (culturele) activiteiten op het park 
• gastheer of gastvrouwschap van het nieuwe Toeristische Inspiratie Punt  
 
Als DRU Industriepark vrijwilliger heb je de mogelijkheid om je te richten op één van 
bovenstaande taken of juist te rouleren waardoor geen dienst hetzelfde is. De 
vrijwilligersdiensten vinden plaats in de ochtend, middag of avond, afhankelijk van de 
activiteit.  
 
Gezocht worden vrijwilligers die:  
• enthousiast zijn 
• minimaal twee keer per maand beschikbaar zijn 
• goed zelfstandig en in teamverband kunnen werken 
• goede contactuele eigenschappen hebben  
• flexibel en betrouwbaar zijn 
 
Geboden wordt: 
• een enthousiast en gezellig team om mee samen te werken  
• een passe-partout voor de verschillende (culturele) activiteiten op het DRU Industriepark  
• een speciaal waarderingsprogramma onder andere bestaande uit gezellige bijeenkomsten 
 
Informatie: 
Voor meer informatie over de verschillende functies en aanmelden kun je contact opnemen 
met Laurence van de Meeberg, vrijwilligerscoördinator van Stichting DRU Industriepark, tel. 
0315 - 714358, e-mail: laurence.vandemeeberg@dru-industriepark.nl 


