
 
 
 

Wie zijn wij? 

Stichting Speelotheek Pinoccio is gevestigd in een afgescheiden ruimte van ongeveer 20 m2 midden 
in de Bibliotheek Gemeente Nijkerk. Doordat onze locatie middenin de Bibliotheek Gemeente Nijkerk 
zit, komen alle bezoekers van de bibliotheek als vanzelf ook in contact met de speelotheek!  

Sinds eind vorig jaar beschikken we over een eigen schuurtje voor de opslag van het 
buitenspeelgoed. 

We hebben ruim 300 leden en de speelotheek wordt draaiende gehouden door zo'n 25 enthousiaste 
vrijwilligers. 

 

Iedereen doet mee! 

Aan het thema "Iedereen doet mee" geven wij op meerdere manieren invulling.  

 

Onze speelgoedcollectie 

Wij hebben een grote en zeer diverse speelgoedcollectie, voor jongens en meisjes van alle leeftijden. 
In totaal hebben we -ondanks onze beperkte ruimte- meer dan 1.100 stuks speelgoed, verdeeld over 

de verschillende categorieën van de Speelgoedschijf. 
Zo hebben we ruim 100 sets Playmobil, maar hebben 
we bijvoorbeeld ook LEGO DUPLO, spelletjes, puzzels 
en muziekinstrumenten. En niet te vergeten een 
grote collectie buitenspeelgoed, zoals steps, skelters, 
waveboards en buitenspellen.  

Voor kinderen van 0 tot 2 jaar hebben we bovendien 
een speciale dreumescollectie van ruim 200 stuks 
speelgoed, zoals loopfietsen, trekfiguren, kralenbaan 
en meerdere ToetToet auto's (V-Tech). 

De afgelopen twee jaar hebben we een groot aantal 
taal- en denkspellen aangeschaft, zoals Mini Loco en 
Het Grote Taalspel. De vrijwilligers van de Voorlees 
Express en Taalhuis lenen deze spelen ook bij ons, 
zodat ook kinderen met een taalachterstand aan bod 
komen. 

Onze gehele collectie staat ook op onze website. Zo kunnen onze (aspirant) leden per categorie 
kijken wat er in het assortiment zit en eventueel speelgoed reserveren.  

Peuterochtenden 

Iedere maandagochtend in de oneven weken organiseren wij in het leescafé van de Bibliotheek een 
Peuterochtend. De Peuterochtend-commissie stelt een afwisselend programma op, met elke keer 
een ander thema. Thema's zijn bijvoorbeeld poppenkast, knutselen in een seizoensthema, bouwen, 
een blote-voetenpad, dansen, voorlezen en judo. Regelmatig komen er "gasten" een ochtend 
verzorgen, zoals de Nijkerkse Dansschool en Nijkerk Sportief en Gezond. 

http://www.speelotheekpinoccio.nl/
https://www.bibliotheeknijkerk.nl/
http://www.speelotheekpinoccio.nl/product-categorie/dreumescollectie-0-2-jaar/
http://www.speelotheekpinoccio.nl/product-categorie/dreumescollectie-0-2-jaar/
https://voorleesexpress.nl/locatie/nijkerk
https://voorleesexpress.nl/locatie/nijkerk
https://www.bibliotheeknijkerk.nl/educatie/taalhuis.html
https://www.speelotheekpinoccio.nl/catalogus-speelgoed/
https://www.speelotheekpinoccio.nl/peuterochtend/
https://www.speelotheekpinoccio.nl/peuterochtend/
http://www.denijkerksedansschool.nl/
https://www.nijkerksportiefengezond.nl/


 
 
Iedereen met kinderen tot 4 jaar is welkom. De Peuterochtenden worden druk bezocht. Per keer 
komen er zo'n 30 tot 40 kinderen met hun ouders, opa's en oma's en verzorgers. Foto's en een kort 
verslagje plaatsen we op Facebook. 

De speelotheek is die ochtend ook open, zodat de bezoekers van de Peuterochtend ook gelijk 
speelgoed kunnen lenen of terugbrengen. 

We brengen het programma van de Peuterochtend onder de aandacht via onze website, onze 
Facebookpagina en elk kwartaal met een flyer. 

 

Mamacafé Nijkerk 

Begin april 2017 is op initiatief van de Speelotheek het Mamacafé Nijkerk opgericht. Het Mamacafé is 
een ontmoetingsplek voor (aanstaande) moeders met kinderen 0 tot 4 jaar en heeft als doel om in 
een ongedwongen sfeer ervaringen over het 
moederschap te delen. Eén van de aanleidingen 
hiervoor was het feit dat door de kraamzorg steeds 
vaker eenzaamheid onder jonge moeders 
geconstateerd wordt, doordat veel (buur)vrouwen 
een baan buitenshuis hebben. 

Naast gezelligheid deelt het Mamacafé ook kennis. 
Regelmatig zijn er relevante professionals aanwezig 
om een korte presentatie of workshop te geven 
rondom de thema’s opvoeding en ouderschap zoals 
over Centering Pregnancy, bewegen met baby's en 
gezonde voeding. 

Na een aanloopperiode van driekwart jaar kwam het Mamacafé goed van de grond. Het aantal 
bezoekers is afhankelijk van het thema van de ochtend. Ook allochtone moeders bezoeken het 
Mamacafé en zijn soms positief verrast door de openheid waarmee over de kraamperiode en veel 
voorkomende problemen kan worden gesproken.  
 

Het Mamacafé Nijkerk wordt gedragen door Bibliotheek Gemeente Nijkerk, Moeders onder Mekoar 
(M.O.M.), Moeders Informeren Moeders (M.I.M.), Ik draag je mee (draagdoekconsulente) en 
Gastouderbureau DOL FIJN. 

Informatie over het Mamacafé en het programma is te vinden op de website van de speelotheek en 
op de Facebookpagina van het Mamacafé. De Facebookpagina is een gesloten pagina met ruim 130 
volgers, waarop moeders ook vragen kunnen stellen. Elk kwartaal maken we een flyer van het 
programma. 

 

Onze vrijwilligers 

We beschikken over een hecht en gezellig team van vrijwilligers van uiteenlopende achtergronden en 
leeftijden. Al onze vrijwilligers zijn zeer betrokken bij het uitlenen van, bij het kind passend, 
speelgoed. Na elke bestuursvergadering worden relevante zaken via de "Vrijwilligersupdate" 
gecommuniceerd naar de vrijwilligers, zodat iedereen op de hoogte blijft van wat er speelt. Eens per 
jaar organiseren we een zomerse BBQ en met Kerst ontvangt iedereen een kleine attentie als blijk 
van waardering. Onze vrijwilligers zijn zelf (gratis) lid van de speelotheek, waardoor zij het speelgoed 

http://www.speelotheekpinoccio.nl/
https://www.facebook.com/groups/713673995350417/
http://www.icarejgz.nl/consultatiebureau/overig-aanbod/moeders-infomeren-moeders.aspx
https://www.hettorenkamertje.nl/
https://www.dolfijnkinderopvang.nl/opvang-bij-dolfijn/gastouderopvang
https://www.speelotheekpinoccio.nl/mamacafe-nijkerk/
https://www.facebook.com/mamacafenijkerk


 
 
weer beter leren kennen. 
 

De speelgoedcommissie zorgt voor een vrij constante aanschaf, reparatie en vervanging van 
speelgoed en zorgt er ook voor dat al het speelgoed genummerd wordt en ingevoerd wordt in het 
systeem. Een voormalig onderwijzeres houdt zich specifiek bezig met de aanschaf van nieuwe taal- 
en denkspellen. 

Via onze Facebookpagina doen we een oproep wanneer er een specifieke vacature open staat, 
bijvoorbeeld voor penningmeester of voorzitter. Ook op onze website staat meer informatie over 
vrijwilliger worden bij de speelotheek. 

 

Onze sponsoren 

Wij zijn erg blij met onze sponsoren! Er is een groot aantal bedrijven, organisaties en ondernemingen 
dat ons financieel en praktisch steunt. Ook op andere manieren worden we gesponsord, bijvoorbeeld 
door het krijgen van korting op de aanschaf van speelgoed, kantoorartikelen en plastic boxen voor 
het speelgoed. Enkele van onze sponsoren zijn terugkerende gasten bij de Peuterochtend of het 
Mamacafé. Zo hebben wij een mooi netwerk opgebouwd in de gemeente. 

Onze sponsoren hebben ons ook geholpen aan een schuurtje voor ons buitenspeelgoed, onze lang 
gekoesterde wens. Door bemiddeling van de Nijkerkse Uitdaging zijn we in contact gebracht met de 
Rotary Nijkerk. Rotary Nijkerk was meteen enthousiast over de bouw van het schuurtje en zijn hier 
ook erg druk mee geweest. Het merendeel van de kosten is gesponsord door Stichting Weeshuis 
Nijkerk, de Van den Tweel Foundation, bouwmaatschappij Kroon en Buijtenhuis Nijkerk. Versbakkerij 
Van Montfrans leverde ons heerlijke taarten om onze sponsoren te bedanken. 

Ook in ons netwerk zit Harry Koelewijn, een heel goede fotograaf die nu nog voornamelijk als hobby 
van allerlei zaken foto’s maakt en hierover op zijn Facebookpagina (met duizenden volgers) 
publiceert. Tevens plaatst hij artikeltjes in de plaatselijke kranten. Zeer regelmatig komt hij tijdens de 
Peuterochtend en het Mamacafé om foto’s te maken en publiceert deze vervolgens, voorzien van 
een leuke (door ons aangeleverde) tekst op zijn Facebookpagina. 

 

Website en Facebook 

De speelotheek heeft een eigen website waar algemene informatie over de speelotheek, informatie 
over vrijwilligers en sponsoren, de gehele collectie speelgoed, de Peuterochtend en het Mamacafé 
op staan. Via de website kunnen geïnteresseerden zich bovendien inschrijven voor onze nieuwsbrief. 
De website wordt voortdurend actueel gehouden. 

Wanneer we nieuw speelgoed hebben, publiceren we dit behalve op de website ook op onze 
Facebookpagina. Ook plaatsen we regelmatig tips over leuke activiteiten of ander voor de doelgroep 
relevant nieuws, bijvoorbeeld wat de leukste binnenspeeltuinen van Nederland zijn, wat je kunt 
ondernemen met kinderen tijdens een hittegolf en de verkiezing Speelgoed van het Jaar. 

Op Facebook hebben we ruim 160 volgers. Ondanks alle commotie over Facebook is het een 
geweldig podium om bij je doelgroep in the picture te blijven. 
 

Overige activiteiten in de gemeente 

Jaarlijks neemt de speelotheek deel aan NL-doet. Niet alleen onze eigen vrijwilligers zijn van de partij, 
maar ook buitenstaanders melden zich via de website van het Oranje Fonds of onze eigen website 

http://www.speelotheekpinoccio.nl/
http://www.speelotheekpinoccio.nl/vrijwilligers-sponsoren/
http://www.speelotheekpinoccio.nl/vrijwilligers-sponsoren/
http://www.speelotheekpinoccio.nl/sponsoren/
http://nijkerkseuitdaging.nl/
https://www.rotary.nl/nijkerk/
https://www.weeshuisnijkerk.nl/
https://www.weeshuisnijkerk.nl/
http://www.vandentweelfoundation.nl/
https://www.kroonnijkerk.nl/
https://www.buijtenhuis.nl/
http://www.bakkermontfrans.nl/
http://www.bakkermontfrans.nl/
https://www.facebook.com/harry.koelewijn.5
https://www.speelotheekpinoccio.nl/
https://www.facebook.com/SpeelotheekPinoccioNijkerk/
https://www.facebook.com/SpeelotheekPinoccioNijkerk/


 
 
aan om ons te helpen bij de jaarlijkse grote schoonmaak. 
 

In de maand september organiseert de bibliotheek een promotiemarkt voor haar activiteiten in het 
komende winterseizoen. Ook hieraan doen we mee door het regelen van kinderactiviteiten. Ook 
leggen we her en der in de bibliotheek grote speelobjecten neer, waarmee kinderen kunnen spelen. 

Daarnaast staan we elk najaar op de MAS-markt, georganiseerd door de scholengemeenschap in 
Nijkerk, omdat de speelotheek ook een plek is waar jongeren hun maatschappelijke stage kunnen 
doen. 

 

Speelotheek Pinoccio als ambassadeur 

Als speelotheek hebben wij zoals al beschreven een breed netwerk in de gemeente Nijkerk en directe 
omgeving. Doordat we contacten hebben met mensen, bedrijven en organisaties met een zeer 
diverse achtergrond, kunnen we nieuwe initiatieven van de grond krijgen zoals het Mamacafé. 

Vanwege de korte lijntjes met de bibliotheek kunnen wij beschikken over een geschikte locatie voor 
het organiseren van bijvoorbeeld een bijeenkomst voor andere speelotheken om ideeën en 
succesvolle initiatieven uit te wisselen en zo van elkaar te leren. Door de centrale ligging van Nijkerk 
middenin het land, zijn wij optimaal bereikbaar voor alle geïnteresseerden. 

 Online kunnen wij via onze website en Facebookpagina communiceren met belangstellenden. 

http://www.speelotheekpinoccio.nl/

