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Kalender voor de komende tijd 

datum activiteit tijd waar 

elke woensdag en 
zaterdag in  september 

Feestmaand Harlekino 20 jaar! tijdens opening Speelotheek 

Woensdag 19 oktober  Speelotheek gesloten i.v.m. herfstvakantie   

Vrijdag        28 oktober Inname speelgoed speelgoedbeurs     16.30 - 19.00 uur Ackerweide/Bonte Tol 

Zaterdag     29 oktober Verkoop speelgoed speelgoedbeurs       9.30 - 12.00 uur  Ackerweide/Bonte Tol 

Zaterdag    29 oktober Ophalen opbrengst en overgebleven 
speelgoed 

    15.00 - 15.30 uur Ackerweide/Bonte Tol 

Zaterdag   19 november Speelotheek gesloten i.v.m. intocht Sint in 
Pijnacker 

  

Zaterdag    24 december 
Woensdag 28 december 
Zaterdag    31 december 

 
Speelotheek gesloten i.v.m. kerstvakantie 

  

 
Beste leden van speelotheek Harlekino, 

Zoals bij jullie wellicht al onder de aandacht is gekomen, bestaat de speelotheek dit jaar 20 jaar. De echte eerste uitleendag was op 21 
september in 1991. Voorgaande jubilea hebben we groots gevierd met een speelmiddag in de sporthal het Baken. Dit jubileum wilden 
we graag op een andere manier samen met jullie vieren. De gehele maand september zijn er activiteiten voor de kinderen in de 
speelotheek. Tijdens deze activiteiten gaat de uitleen gewoon door.  

 

Terugblik activiteiten 

Week van de Speelotheek 
Tijdens de Week van de Speelotheek (28 mei t/m 4 juni), organiseerde Harlekino op maandag 30 mei en dinsdag 31 mei speelrondes 
voor peuters en kleuters uit Koningshof en op woensdag 1 juni (Nationale Buitenspeeldag) een groots Buitenspeelfeest op het grasveld 
en fietspad bij sporthal het Baken. 
Het Buitenspeelfeest was een succes: We hadden flink wat speelgoed buitengezet, een schmincktafel ingericht, een hapje en een 
drankje klaargezet en het feest kon beginnen. En wat voor een feest! Zonnig, gezellig, relaxte ouders, actieve kinderen en zeer veel 
plezier! De kleintjes konden klauteren, glijden, wippen, tollen en met water spelen. De grotere kinderen vermaakten zich vooral met de 
skelters en fietsjes en op het basketbal- of voetbalveld. Jong en oud waagden een spelletje Vier-op-een-rij. En de schminkdames 
konden de vraag naar versierde gezichten maar nèt bijbenen! Een flink aantal Harlekino-leden is gesignaleerd onder de feestgangers. 
Braderie 
Ondanks het regenachtige weer tijdens de braderie in Pijnacker hebben we toch kleurplaten aan gezinnen uit kunnen delen en 
regelmatig mensen aan de kraam gehad. 
Jeugdland 
Evenals vorig jaar mochten we een dagdeel een heus verkeersplein opbouwen speciaal voor de kleuters die Jeugdland bezoeken. Met 
af en toe een bui is er volop gespeeld op het speelgoed wat op dat moment voor handen was in de speelotheek. Aan het eind van de 
dag kregen de kinderen onze kleurplaat mee aan een sleutelhanger. 
 

  



           

September = Harlekino-Feestmaand  
 In september 2011 is het 20 jaar geleden dat Speelotheek Harlekino haar deuren opende. Dat gaan we vieren!   
Tijdens alle uitleenmomenten op woensdag en zaterdag zullen in en om het gebouw van Harlekino feestelijke activiteiten worden 
georganiseerd, zoals poppenkast, verkleden/schminken en knutselen. Er wordt geprobeerd zowel jonge als wat oudere kinderen leuke 
workshops en voorstellingen te bieden. Alle leden met broertjes, zusjes, vrienden, vriendinnen en alle overige belangstellenden zijn 
welkom tijdens deze activiteiten. De fietsen mogen zoveel mogelijk bij de sporthal Het Baken worden geparkeerd. 
Het programma ziet er als volgt uit (woensdagen 9.00 - 11.00 uur; zaterdagen 10.00 - 12.00 uur): 
 
 

zaterdag 3 september 
poppenkast 

woensdag 7 september 
schminken, verkleden,  

op de foto 

 

zaterdag 10 september 
schminken, verkleden,  

op de foto 

woensdag 14 september 
ballonfiguren maken 

zaterdag 17 september 
ballonfiguren maken 

woensdag 21 september 
fotolijstje versieren 

zaterdag 24 september 
fotolijstje versieren 

woensdag 28 september 
poppenkast 

 
 
Korting bon actie 
Weet je nog iemand die lid wil worden van de speelotheek, de actie met de korting bon loopt tot het eind van de maand oktober. 
 Met de bon kan je lid worden voor € 5,00 voor de rest van dit jaar, de bon is verkrijgbaar in de speelotheek. 
 
Website 
Samen met de feestmaand gaat ook onze nieuwe website de lucht in. 

Met ingang van 1 september vind je al het nieuws en informatie over de speelotheek op: www.speelotheekharlekino.nl 
 

 
 
 
Nieuw speelgoed 
Ook tijdens de vakantie zitten we niet stil en kijken we uit naar speelgoed wat goed in ons assortiment past. 
Wat er de komende tijd zoal nieuw in de uitleen is gegaan vind je terug in de map nieuw speelgoed die op de inname balie staat. Neem 
hierin eens een kijkje en laat je verrassen! 
 
Schoon speelgoed 
Een vrijwilliger ving in de kleedkamer van het zwembad toevallig een gesprekje op tussen een paar moeders en een aanstaande oma. 
Vooral de oma, goed op de hoogte, uitte zich enthousiast over de mogelijkheden van de speelotheek, reuze handig. Maar, zo vroeg 
oma zich af, is het speelgoed wel schoon.  
Iedereen zal begrijpen dat het schoon en heel houden van het spelmateriaal een reuzenklus is.  
Als je speelgoed leent dat er niet fris meer uitziet meldt dit dan aan de balie, zo kunnen we het speelgoed uit het assortiment houden 
en lekker even soppen. Uiteraard hebben wij er geen bezwaar tegen als je dit zelf doet, alle hulp is welkom! 
 
Speelgoedbeurs 
Ook dit jaar organiseren wij een grote speelgoedbeurs. Deze beurs staat open voor iedereen. Het speelgoed wordt uitgestald en 
verkocht door medewerkers van de speelotheek. De opbrengst wordt gedeeld: 70% is voor de inbrenger en 30% voor de speelotheek. 
De speelgoedbeurs vindt plaats in de centrale ruimten van de basischolen De Ackerweide en De Bonte Tol aan de Gantellaan in 
Pijnacker (Tolhek). 
De speelgoedbeurs vindt dit jaar plaats op: zaterdag 29 oktober. 
Vanaf 3 oktober verschijnt op de website de actuele informatie over de speelgoedbeurs evenals tips en weetjes. 
 
 
 
 

http://www.speelotheekharlekino.nl/


           

  
 
Speelgoed aanbieden? 
Alle speelgoedaanbieders dienen via de website of in de speelotheek een verkoopnummer aan te vragen. 
De inname van speelgoed gebeurt op vrijdag 28 oktober tussen 16.30 – 19.00 uur. 
 
Speelgoed kopen? 
Op zaterdagochtend opent Harlekino voor een dag de grootste speelgoedwinkel van Pijnacker, met babyspeelgoed, 
Jongens- en meisjesspeelgoed, boeken, cd’s en dvd’s, puzzels, spellen, creatief speelgoed, buitenspeelgoed en fietsjes. 
De beurs start om 9.30 uur en sluit om 12.00 uur. 
 
 
Word jij onze nieuwe collega …? 
Momenteel kent speelotheek Harlekino zo´n 200 leden, en dit aantal is elk jaar licht stijgende. 
Echter, meer leden betekent ook meer drukte, meer speelgoed, meer werk….  
Met name voor de uitleen op zaterdagochtend zoekt Harlekino nog mensen (m/v). Behalve enthousiasme en belangstelling voor 
speelgoed en kinderen, hoef je niet te beschikken over speciale talenten. Als beloning ontvang je een gratis lidmaatschap. Ook handig: 
je mag je kinderen meebrengen tijdens het werk in de speelotheek. 
 
Heb je zin om ons gezellige team van vrijwilligers te versterken, dan kun je contact opnemen met Sofia  
Vrijwilligers.harlekino@live.nl 
 
 
 
Het bestuur van speelotheek Harlekino,                                                                                
Marianne van Winden, Linda Bross, Andreia Verloove,  
Gita van Wayenburg, Sofia de Lange, Margot Tacken                                
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