
Harlekino  

20 jaar speelotheek in Pijnacker ! 
 

De ontwikkeling van kinderen gaat razendsnel. Een baby wordt dreumes 

en is dan vooral bezig met het ontdekken van de mogelijkheden van zijn 

eigen lijfje. Dan komt de peuterfase waarin het kind uren zoet kan zijn met 

fantasiespelen. Met de kleuterleeftijd komt vaak de leergierigheid. En 

bewegen en ravotten is leuk op elke leeftijd... 

Een speelotheek biedt ouders/verzorgers de mogelijkheid om mee te 

groeien met de mogelijkheden en interesses van hun kind. En om eens iets 

nieuws te proberen. 
 

De speelotheek is voor speelgoed wat een bibliotheek is voor boeken. Je 

kunt er speelgoed komen uitzoeken en dit een tijdje mee naar huis nemen 

om mee te spelen. Speelotheek Harlekino leent speelgoed uit dat bestemd 

is voor kinderen van 0 t/m 8 jaar. Voor kinderen met een beperking geldt 

geen leeftijdsgrens. Tevens wil de speelotheek een ontmoetingsplaats zijn 

voor de ouders/verzorgers van de kinderen. Natuurlijk zijn grootouders en 

gastouders ook welkom! 
 

Speelotheek Harlekino opende haar deuren in september 1991. Dit 

betekent dat zij in 2011 haar 20ste verjaardag viert. Kijk op de achterzijde 

voor het programma van de Harlekino Feestmaand in september 2011. 
 

Speelotheek Harlekino is gevestigd in het Jeugdhonk, Het Baken 4 te 

Pijnacker. Dit is het gebouw met de stip naast de sporthal. 

Openingstijden zijn: woensdagochtend 9.00 - 11.00 uur en 

zaterdagochtend 10.00 - 12.00 uur.  

Loop gerust eens binnen om vrijblijvend een kijkje te nemen! 
 

Meer info: speelotheek.harlekino@live.nl 

www.speelotheekharlekino.nl 

 
 

 

 



Kleurplaat 

voor kinderen van 1 t/m 8 jaar  
 

 

 

 

 

naam 
 

 

j / m 

 

leeftijd 
 

 

jaar 

 

 

Wie jarig is trakteert! 

Kleur de tekening op de achterkant mooi in en lever hem in bij  

Speelotheek Harlekino. Voor alle kinderen die een versierde  

kleurplaat komen brengen, staat een prijsje klaar.  

 

 

Veel kleurplezier! 

 

 

 

 

 

 

 

 
Deze kleurplaat kun je ook downloaden: 

www.speelotheekharlekino.nl 

Harlekino Feestmaand 
September 2011 

 

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 

 

Het feestprogramma speelt zich af tijdens openingstijden,  

in en om de speelotheek.  

Op alle woensdagen is de speelotheek geopend van 9.00 - 11.00 uur  

en zal het programma zich vooral richten op peuters.  

Op alle zaterdagen, van 10.00 - 12.00 uur, zijn er activiteiten voor kinderen 

van alle leeftijden, in het bijzonder voor 4 t/m 8 jarigen. 

Iedereen is welkom!  
Breng dus gerust je broertjes, zusjes, vriendjes, vriendinnetjes, ouders, 

opa's en oma’s mee! Limonade, koffie en thee staan klaar voor alle gasten. 

 
 

Speciale actie: Tot en met 2 november 2011 kun je voor 5 euro lid worden 

van Speelotheek Harlekino. Je mag dan speelgoed lenen tot en met  

31 december 2011. Vraag in de speelotheek naar de voorwaarden. 


