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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VRIEND WORDEN VAN DE 
SPEELGOEDBANK DELFT ? 
Hoewel we het meeste speelgoed gratis ontvangen en al het 
werk gratis wordt verricht door vrijwilligers, maakt de 
Speelgoedbank toch kosten. Deze zijn grotendeels vast (zoals 
voor huur, inrichting, PR, administratie), maar ook nog wat 
variabele directe kosten voor het speelgoed zelf, zoals 
batterijen. 

VRIENDEN VAN DE SPEELGOEDBANK DELFT 
Nu het startkapitaal grotendeels is gebruikt voor het opzetten en 
inrichten van de stichting met de ‘winkel zonder kassa’ zoeken 
wij ‘Vrienden van de Speelgoedbank’ voor een jaarlijkse bijdrage 
van €50,- of meer om de continuïteit te waarborgen. 

WAT KUNNEN DE VRIENDEN VAN DE SPEELGOEDBANK DOEN ? 
Vrienden kunnen een jaarlijkse bijdrage leveren en als ze dit 
vastleggen voor de komende 5 jaren is het per jaar 100% 
aftrekbaar voor de belasting. Uiteraard zijn wij ook blij met 
eenmalige bijdragen.  

Maar als u voor meerdere jaren wilt toezeggen geeft dat ons wat 
meer stabiliteit en heeft u direct en jaarlijks een 
belastingvoordeel zonder drempel ! 
Op de volgende pagina staat hoe u kunt betalen. 

WAT KRIJGT U ERVOOR TERUG 
o Een goed gevoel door een mooi en belangrijk project voor    
   Delftse kinderen in nood te steunen; 
o Regelmatig ontvangt u bericht over belangrijke gebeurtenissen   
   voor de Speelgoedbank; 
o Bij vastlegging voor 5 jaar een jaarlijks belastingvoordeel    
   (Fiscale ANBI regeling) 

 

 
Alvast van harte bedankt voor uw steun, 

Stichting Speelgoedbank Delft 
Piet Reedijk, voorzitter 

 

HOE BETALEN WE NU DE 
KOSTEN?  
Wij hebben in 2021 
bijdragen ontvangen van 
diverse goede doelen 
stichtingen.  
Dat was in principe 
eenmalig voor de kosten 
van opstart, opbouw en 
uitbouw van de 
Speelgoedbank.  
 
Inmiddels ontvangen we 
regelmatig (eenmalige) 
giften van bedrijven, 
kerken, verenigingen en 
particulieren. Deze 
eenmalige giften zijn nu 
nog onvoldoende om de 
kosten van de 
Speelgoedbank volledig te 
kunnen dekken. Ons 
Financiële jaarverslag kunt 
u vinden op 
www.speelgoedbank 
delft.nl  

 

http://www.speelgoedbankdelft.nl/
http://www.speelgoedbankdelft.nl/


3 
 

_________________________ 
 

 

  MEER DAN 3.000 KINDEREN BLIJ 

GEMAAKT  blad1/2 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE SPEELGOEDBANK VERJAARDAGSKAART    
Via de Voedselbank worden (plusminus 450) jarige kinderen 
tussen 0-12 jaar uitgenodigd voor de Speelgoedbank. De 
kinderen worden uitgenodigd bij ‘de speelgoedwinkel 
zonder kassa’ en mogen dan een groot stuk speelgoed, een 
klein stuk speelgoed, een spelletje, een puzzel, een boek en 
een aardigheidje uitzoeken en gratis mee naar huis nemen. 

Door inzamelacties en uit donaties wordt de winkel gevuld 
met Duplo, diverse LEGO’s, Playmobile, fietsjes, 
poppen(wagens), keukentjes, puzzels, spelletjes, variëteit 
aan autootjes, boekjes, tekenspulletjes, knutselsetjes, baby 
speelgoeddozen, wetenschapsdozen etc. etc. 

DE SPEELGOEDBANK HERHAALKAART   
Alle kinderen die bij de Speelgoedbank komen krijgen na 
bezoek een herhaaluitnodiging voor over 3 maanden zodat 
de kinderen 4x per jaar speelgoed mogen komen uitzoeken. 

OEKRAÏNSE VLUCHTELINGEN 
Vanuit diverse opvanglocaties voor vluchtelingen in Delft 
krijgen wij verzoeken voor speelgoed. We voldoen daaraan 
op 2 manieren:  voor individuele kinderen en voor het 
inrichten van ‘speelkamers’. 

VIERHOVENKERK 
Deze buurtkerk in Voorhof zorgt voor de verdeling van 
speelgoed van de Speelgoedbank onder Syrische kinderen en 
die uit Eritrea. Het gaat elke 3 maanden om meer dan 100 
kinderen. 

KINDERTEHUIZEN RONDOM DELFT 
Met de kerstboomactie wordt er speelgoed ingezameld voor 
meer dan 1.000 uit huis geplaatste kinderen en kerstcadeaus 
voor tienermoeders en hun kinderen. 

 

De Delftse Speelgoedbank 
wil zoveel mogelijk 
doelgroepkinderen tussen 
0 en 12 jaar bereiken met 
speelgoed en boeken. 

In 2022 hebben we meer 
dan 3.000 kinderen blij 
kunnen maken. 
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  MEER DAN 3.000 KINDEREN BLIJ 

GEMAAKT   blad 2/2 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJECTEN VOOR ONZE DOELGROEPKINDEREN 
ONDERSTUNEN WE GRAAG  
Sinterklaasactie door het Delftse Studenten Corps, 
de kerstman bij lichtjesavond Poptahof, en 
huiskamerprojecten van Delft voor Elkaar zijn 
mogelijk gemaakt met speelgoedcadeaus van de 
Speelgoedbank. 

KINDEREN UIT BIJSTANDSGEZINNEN  
1250 Kinderen van 0-12 jaar zijn in december 
uitgenodigd om speelgoed te komen uitzoeken.  

ZEVEN MINIBIEBS VOOR KINDERBOEKJES 0-12 JAAR 
Dankzij donaties kunnen we met een team van 
vrijwilligers wekelijks Minibiebs in Delft vullen met 
prachtige kinderboekjes en hopen hiermee lezen 
voor alle kinderen mogelijk te maken. Verderop in 
dit jaaroverzicht worden de locaties genoemd van 
deze zelfgemaakte minibiebs. 
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OPRICHTING EN DOELSTELLING  

 

OPRICHTING 
Het initiatief voor de oprichting van Stichting Speelgoedbank 
Delft is genomen door Kiwanis Club Delft’s Blauw. Daarbij 
hebben we steun en inspiratie mogen vinden bij onze 
zusterclub in Woerden die al een Speelgoedbank runde. De 
statuten zijn gepasseerd op 17 febr. 2021. Kiwanis Club Delft’s 
Blauw zal de eerste 3 jaar het bestuur en raad van toezicht 
bemannen. 

DOELSTELLING 
De stichting Speelgoedbank Delft heeft als doel het opzetten 
en beheren van een speelgoedbank in Delft, door het innemen 
en uitgifte van goed (herbruikbaar) speelgoed aan kinderen uit 
gezinnen met een laag inkomen en het verrichten van alle 
verdere handelingen die daarmee verband houden of 
bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel onder 
meer te verwezenlijken door inzameling van speelgoed van 
particulieren en derden. Centraal daarbij staan: 
o   Armoedebestrijding; 
o   Speelgoed dat duurzaam en circulair is; 
o   Maatschappelijk en duurzaam ondernemen. 

VRIJWILLIGERS 
De Speelgoedbank Delft draait geheel op de inzet van 
vrijwilligers. 

   

 

Speelgoedbank Delft wil goed speelgoed bereikbaar maken 
voor alle kinderen! 
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WEBSITE  

 

Voor promotie maar ook voor donatie is onze Website 
www.speelgoedbankdelft.nl belangrijk. We zijn veel dank 
verschuldigd  aan webmaster Marius van Vlijmen, die ondanks 
zijn drukke werkzaamheden veel voor de website heeft 
gedaan. Wubbe, Creative Digital Agency, was zo vriendelijk om 
het werk van Marius over te nemen. Als nieuwe webmaster 
mochten we Adit Permadi welkom heten.       

Donateurs weten de QR code op de Website goed te 
gebruiken.  

Ook heeft onze Website de strenge keuring van ANBI 
doorstaan, een voorwaarde voor de meeste fondsverstrekkers, 
maar ook particulieren hebben belang bij onze ANBI status.  

Wat er o.a. op de verder is te vinden op de website: 
o   Nieuws: www.speelgoedbankdelft.nl/services/ ; 
o   De adressen en tijden van de reguliere inname en uitgifte    
      van speelgoed;   
o   De exacte lokaties van de huidige 7 minibiebs;  
o   Beleidsplan;  
o   Jaarverslagen;  
o   ANBI goedkeuring;  
o   Hoe je vrijwilliger kunt worden 

 

http://www.speelgoedbankdelft.nl/
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PROMOTIE EN COMMUNICATIE blad 1/2  

 

Foto boven 
Zaterdag 24 september 
stond de Speelgoedbank 
als onderdeel van de 
Gezondheidsmanifestatie 
in Bibliotheek ‘Open’  
in het centrum van Delft.  

Aan deze bezoekers 
hebben de vrijwilligers 
informatie gegeven over 
het doel van de 
Speelgoedbank. 

 

 

 

Foto onder 
Zondag 25 september 
stonden de vrijwilligers 
bij de Poptahof voor 
promotie en om 
speelgoed uit te delen 
aan de aldaar wonende 
doelgroep.  

Het was een mooie 
zonnige dag met veel 
bezoekers en een 
fantastisch 
Speelgoedbankteam!     

 

ALGEMEEN 
We hebben van ons laten 
horen in het AD, maar ook 
online via onder andere:  
o   indebuurt.nl;  
o   www.delft.nl; 
o   www.instagram.com;  
o   www.delftvoorelkaar.nl; 
o   www.delftopzondag.nl; 
o   hofkerk-delft.nl; 
o   vrijzinnigdelft.nl. 
Burgemeester en 
wethouders weten ons te 
vinden. 
 

 

http://www.delft.nl/
http://www.instagram.com/
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PROMOTIE EN COMMUNICATIE blad 2/2  

 

Foto boven  
Mooi artikel in Delft op 
zondag van 6 feb. 2022 
van het bezoek aan de 
Speelgoedbank van onze 
burgemeester Marja van 
Bijsterveldt-Vliegenthart. 

Bij dit bezoek ontvangt ze 
uit handen van voorzitter 
Piet Reedijk het 
Jaaroverzicht 
Speelgoedbank 2021  

Foto onder 
Op 4 febr. 2022 was Karin 
Schrederhof  bij de 
Speelgoedbank op 
werkbezoek.  

Ze is wethouder Wonen, 
Wmo, Schulden en 
Armoede, Gezondheid en 
Sport. 

Voorzitter Piet Reedijk 
overhandigde haar uit 
naam van de 
Speelgoedbank een 
interessante technische 
puzzel.  
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REGULIERE INZAMELING       

EN UITGIFTE VAN SPEELGOED  

 

SPIC EN SPAN SPEELGOED  
Voordat speelgoed in  
de winkel zonder kassa 
komt moet het spic en 
span zijn. Er is daarom 
veel aandacht en tijd 
nodig voor het selecteren, 
sorteren en opknappen. 

UITGIFTE SPEELGOED  
Dat betekent ook: 
kinderen adviseren welk 
speelgoed het best bij ze 
past.  

 

 

SPEELGOEDDOKTER 
Onze speelgoeddokters 
zorgen o.a. voor nieuwe 
batterijen. Poppen 
worden altijd netjes 
aangekleed. 

CADEAU-PAKKETJES 
Wij krijgen vaak los 
speelgoed, waar onze 
vrijwilligers mooie 
pakketjes van 
samenstellen met 
o Lego 
o Playmobiel 
o Duplo 

BABYDOZEN 
Erg gewild zijn ook de 
babydozen met  
gevarieerd speelgoed  
voor baby’s tot 18 
maanden    

 

Foto boven 
Interieur van ‘De winkel zonder kassa’ in Delftstede, onze vaste 
locatie voor de uitgifte van speelgoed.  

Kleine foto’s onder  
Glas in lood in het monumentale trappenhuis, Logo hoofdentree 
en Legoblokjes.   

VERWIJSKAARTEN 
De Speelgoedbank werkt met verwijskaarten via de 
Voedselbank, Humanitas, Home-start, Vluchtelingenwerk etc. 
om de kinderen te bereiken die speelgoed het hardste nodig 
hebben. 

INNAME SPEELGOED 
De inname van speelgoed gebeurt op andere tijden dan de 
uitgifte en heeft een aparte magazijnruimte in Delftstede. De 
inname loopt zo goed, dat deze soms tijdelijk wordt stopgezet.     
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DONATIES EN INZAMELACTIES VOOR 

SPEELGOED   blad 1/6 

 
OP DIT BLAD  

o Emerson Electric 

o Montaigne Lyceum  

   Ypenburg  

o Prowareness   

 

 

Foto boven: 
Prachtig resultaat 
inzamelactie bij Emerson 
Electric van 31 okt.-3 nov. 

Foto midden: 
Een prachtige actie bij het 
Montaigne Lyceum, 
Ypenburg, begin juni. 

Via een sponsorloop een 
mooie donatie en meer 
dan 25 dozen speelgoed. 

Jos (op de foto 2e van 
links) mocht voor de 
Speelgoedbank de check 
in ontvangst nemen.  

Foto onder: 
Voorzitter Speelgoedbank 
Piet Reedijk (midden) 
bedankt Angelique 
Heemskerk van 
Prowareness voor de 
fantastische inzamelactie 
met meer dan 10 dozen 
prachtig speelgoed.  
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OP DIT BLAD 
o De Egelantier 
o Hugo Grotius College  
o Basisschool Springwijs 
 

Door diverse  fantastische 
inzamelacties is er  tot 1 
april 2023 genoeg 
speelgoed. Onze beperkte 
opslagruimte is vol. We 
maken een uitzondering 
voor nieuw speelgoed dat 
rechtstreeks onze winkel 
in gaat.  

Foto boven 
Prachtig resultaat Egelantier 
inzamelactie  
van 31 okt. – 8 nov. 

Foto midden 
Mooie opbrengst van 
inzamelactie Grotiuscollege  
van 7-11 november 

Foto onder 
Prachtige donatie van 
basisschool de Springwijs 
(voorh. Simon Carmiggelt) 

DONATIES EN INZAMELACTIES VOOR 

SPEELGOED  blad 2/6  

EN   2/xxxxx 
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OP DIT BLAD 
o Ursula Parochie 
o PKN Delft 
o Vrijzinnige               
   Geloofsgemeenschap 
 

Foto boven 
Kinderen van de Ursula 
Parochie verzamelen het 
opgehaalde speelgoed bij 
de kerststal  

Foto midden 
In de Protestantse kerken is 
gecollecteerd voor goede 
doelen. De donatie die wij 
kregen gaat gebruikt 
worden voor dekking vaste 
kosten en aanvullend 
speelgoed voor kids van 8-
12 jaar. 

Foto onder 
Jaap Verbeek van Vrijzinnig 
Delft (rechts) en Piet 
Reedijk, voorzitter 
Speelgoedbank Delft (links) 
bij de overhandiging van  
het resultaat van de 
inzamelactie van de 
Vrijzinnige  
Geloofsgemeenschap 

DONATIES EN INZAMELACTIES VOOR 

SPEELGOED  blad 3/6    
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OP DIT BLAD 
o Happy Kids Care 
o Delftzicht  
 

 

Foto onder 
Het jaarlijkse buurtfeest 
van buurtvereniging 
Delftzicht was 
zonovergoten, druk 
bezocht, heel gezellig en 
had een fantastische 
opbrengst van meer dan 
10 dozen mooi speelgoed 
voor de Speelgoedbank. 
Hiermee gaan we ook 
weer veel kinderen, die 
het hard nodig hebben, 
blij maken. 

 

DONATIES EN INZAMELACTIES VOOR 

SPEELGOED   blad 4/6    

 

Foto boven 
Voorzitter Piet Reedijk van 
de Speelgoedbank  neemt 
een cheque in ontvangst 
van het Happy KidsCare 
team dat samen met de 
kinderen in Zorgcentrum 
De Buytenweye een Bingo 
heeft gedraaid. 
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  DONATIES EN INZAMELACTIES VOOR 

SPEELGOED   blad 5/6    

 
OP DIT BLAD 
o Spellenwinkel.nl 
o Idenburg Car Solutions  
 

 

Foto boven 
Met dank aan 
Spellenwinkel.nl kunnen 
kinderen van Happy 
KidsCare lekker 
tafelvoetballen 

Foto onder 
Magda den Dulk van de 
Speelgoedbank ontvangt 
een cheque van Martin en 
Erik Idenburg. 

Idenburg Car Solutions 
Delft is in april sponsor 
geworden van de 
Speelgoedbank 

Martin en Erik 
ondersteunen meerdere 
projecten en hebben 
maatschappelijke 
betrokkenheid hoog in het 
vaandel.    
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  DONATIES EN INZAMELACTIES VOOR 

SPEELGOED   blad 6/6    

 
OP DIT BLAD 
o Hofkerk 
o Dirk van den Broek 
o Rabo Club Support  
 

 

Foto boven 
Mooie opbrengst  van de 
inzamelactie speelgoed bij 
de Hofkerk op 2 en 3 april  

Foto midden 
Op Dirk (en Edwin) kun je 
rekenen. Fantastische 
bijdrage in de vorm van 
batterijen in alle soorten en 
maten van Edwin van der 
Wagt namens  supermarkt 
Dirk van den Broek uit de 
Hovenpassage in Delft.  

Foto onder 
Onder toeziend oog van 
onze voorzitter van de 
Speelgoedbank Piet Reedijk 
overhandigt Raymond Fors 
namens de Rabobank de 
cheque van Rabo Club 
Support 2022 aan onze 
penningmeester Frank de 
Waardt. Deze prachtige 
bijdrage zal worden besteed 
aan speelgoed voor het 
groeiend aantal kinderen 
van de Delftse 
Speelgoedbank.  Met dank 
aan de Rabobank Zuid 
Holland Midden.    
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ACTIES VOOR OEKRAÏNE  
           

 

Foto rechts 
Speelgoed voor Oekraïnse 
kinderen in Marcushof en 
COA opvang. 

Hartverwarmend te zien 
dat jonge kinderen na vele 
omzwervingen hier een 
(tijdelijke) plek hebben 
waar gelukkig ook weer 
tijd is voor speelgoed dat 
voor de nodige afleiding 
zorgt en plezier natuurlijk.   

Kleine foto boven 
In het voorjaar zijn we 
‘overvallen’ door de oorlog 
in Oekraïne en we voelden 
de noodzaak iets te doen. 

Onze vrijwilligers hebben, 
samen met Van Buuren, 
dozen  speelgoed 
ingezameld die direct naar 
de Poolse grens zijn 
vervoerd.  

 

Grote foto boven 
Bedankje van de school in Oekraïne die wij van 
speelgoed hebben voorzien. 
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STICHTING JARIGE JOB  
   

 
Foto rechts 
Op 30 mei heeft een 
groep vrijwilligers van  
de Speelgoedbank 
geholpen dozen te 
vullen met speelgoed  
bij Stichting Jarige Job.  

Er worden 80.000 
speelgoeddozen 
uitgedeeld via alle 
Voedselbanken in 
Nederland. 

 

 

 

Jos Hoozemans (rechts) werkt aan de lopende band. 
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SPEELGOED IN DE VIERHOVENKERK  
   

 

Op de grote foto 
De Speelgoedbank brengt een aantal keren per jaar 
speelgoed naar de Vierhovenkerk. 
Meer dan honderd kinderen uit Eritrea en Syrië mogen daar 
dan op zaterdagochtend speelgoed uitzoeken.   

 

VIERHOVENKERK 
Er zijn veel vrijwilligers, 
ook van extern, nodig om 
alle cadeaus te verwerken 
en te zorgen dat ze bij de 
juiste kinderen komen.  
 
Op de kleine foto  
Projectleider Jos 
Hoozemans aan het werk 
met de 
Speelgoeddedoelen-dozen 
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SINTERKLAASACTIE   
   

 

De Sinterklaasactie van het Delftse Studenten Corps voor 
gezinnen van de Voedselbank leverde een prachtige aanvulling 
op van het speelgoed 
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DIVERSE KERSTACTIES  blad 1/6 
  

 
OP DIT BLAD 
o Prowareness 
o Allseas Engineering 
o Vibrants Coaching & 
    Training,  
    Silver Dollar Trading,  
    Anne Transport 
o Kerstboomactie bij de  
    Hema 
o Meer dan 1.000  
    kerstcadeaus bezorgd  
    bij div. kindertehuizen 
o Rotary Santa Run voor  
    o.a.Speelgoedbank 
o Plukkebol en 
    Spellenwinkel 
o Kinderopvang Zon 
o Midden Delfland 
o The Harvest 
 

Foto boven: 
Bij Prowareness is de 
kerstactie voor   
uithuisgeplaatste kinderen 
gestart. 

Foto midden: 
De kerstboomactie bij 
ALLSEAS Engineering 

Foto onder: 
Mooie kerstdonatie van 
Vibrants Coaching & 
Training samen met Silver 
Dollar Trading en Anne 
Transport 
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Grote foto boven 
Zaterdag 10 dec. opende Wethouder Joelle Gooijer de 
tweedaagse Kerstboomactie bij de HEMA in de VESTE voor 
de inzameling van kerstcadeaus voor uit huis geplaatste 
kinderen in kindertehuizen.  

De actie werd dit jaar weer georganiseerd door de 
Speelgoed-bank Delft samen met Happy Kidscare en 13 
locaties van ZON kinderdagverblijven.  

Happy Kidscare heeft deze actie al vele jaren bij de HEMA 
in de Veste mogen doen. Ook dit jaar met dank aan  de 
HEMA  

De Rotary van Delft heeft ons geholpen met de promotie 
van de Santa Run op 18 december. De helft van het 
gedoneerde bedrag was voor de Speelgoedbank bestemd. 

 

Kleine foto’s 
Voor uithuisgeplaatste kinderen heeft winkelend publiek 
een cadeau-wens uit de kerstboom geselecteerd, gekocht 
en bij ons ingeleverd zodat wij deze cadeaus voor de kerst 
bij de kindertehuizen rondom Delft konden afgeven om de 
soms vergeten kinderen een blij moment met kerst te 
bezorgen. 

 

DIVERSE KERSTACTIES  blad 2/6 

Kerstactie bij de HEMA 
  
      Blad 2 van 6 bladen,  Kerstboomactie bij de Hema  
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OP DIT BLAD 
o Prowareness 
o Allseas Engineering 
o Vibrants Coaching & 
    Training  
    Silver Dollar Trading  
    en Anne Transport 
o Kerstboomactie bij de  
    Hema 
o Meer dan 1.000  
    kerstcadeaus bezorgd  
    bij div. kindertehuizen 
o Rotary Santa Run voor  
    o.a.Speelgoedbank 
o Plukkebol en 
    Spellenwinkel 
o Kinderopvang Zon 
o Midden Delfland 
o The Harvest 
 

DIVERSE KERSTACTIES  blad 3/6  
        
   

 

Op de foto’s met de klok mee vanaf links boven: 
o KDC Kind en zo 
o IPSE de Bruggen Nootdorp 
o Jeugdformaat 
o IPSE  de Bruggen Beresteinlaan 
o Jeugdhuis Vliet en Burgh van het Leger des Heils 
o IPSE de Bruggen KDC Zoetermeer 
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DIVERSE KERSTACTIES  blad 4/6  
 

 
OP DIT BLAD 
o Prowareness 
o Allseas Engineering 
o Vibrants Coaching & 
    Training  
    Silver Dollar Trading  
    en Anne Transport 
o Kerstboomactie bij de  
    Hema 
o Meer dan 1.000  
    kerstcadeaus bezorgd  
    bij div. kindertehuizen 
o Rotary Santa Run voor  
    o.a.Speelgoedbank 
o Plukkebol en 
    Spellenwinkel 
o Kinderopvang Zon 
o Midden Delfland 
o The Harvest 
 

Uit handen van burgermeester Marja van Bijsterveld ontvangen 
Frank de Waard (penn.) en Piet Reedijk (voorz.) van de 
Speelgoedbank een mooie cheque.  

Het geld is bijeengebracht door de Santa Run georganiseerd 
door alle Delftse Rotary clubs in centrum Delft op zo. 18 dec. 

De Speelgoedbank heeft daarmee naast gebruikt speelgoed  
ook nieuw speelgoed kunnen geven aan Delftse kinderen  
(0-12 jaar) bij gezinnen die het moeilijk hebben. 
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OP DIT BLAD 
o Prowareness 
o Allseas Engineering 
o Vibrants Coaching & 
    Training  
    Silver Dollar Trading  
    en Anne Transport 
o Kerstboomactie bij de  
    Hema 
o Meer dan 1.000  
    kerstcadeaus bezorgd  
    bij div. kindertehuizen 
o Rotary Santa Run voor  
    o.a.Speelgoedbank 
o Plukkebol en 
    Spellenwinkel 
o Kinderopvang Zon 
o Midden Delfland 
o The Harvest 
 

DIVERSE KERSTACTIES  blad 5/6   
          

 

Foto boven 
Prachtige donatie van Kinderopvang Plukkebol en 
Spellenwinkel,nl. Ze schonken ruim 100 nieuwe hedendaagse 
populaire gezelschapspellen ter ondersteuning van de 
Kerstspeelgoedpakketten voor speciale gezinnen en 
kerstcadeaus voor de uithuisgeplaatste kinderen. Op de foto 
staan v.l.n.r: Mark, Jiska en Sylvia (Plukkebol), Rozemarijn 
(Spellenwinkel.nl), Frank en Jos (Speelgoedbank Delft). 

 

Kleine foto hierboven en 
foto rechts onder 
Op 13 locaties van Zon 
Kinderdagverblijven is 
speelgoed ingezameld. 
Parner van Buuren heeft de 
vele tassen, pakken en  
dozen naar het magazijn van 
de Speelgoedbank gebracht   
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DIVERSE KERSTACTIES  blad 6/6   
       

 
OP DIT BLAD 
o Prowareness 
o Allseas Engineering 
o Vibrants Coaching & 
    Training  
    Silver Dollar Trading  
    en Anne Transport 
o Kerstboomactie bij de  
    Hema 
o Meer dan 1.000  
    kerstcadeaus bezorgd  
    bij div. kindertehuizen 
o Rotary Santa Run voor  
    o.a.Speelgoedbank 
o Plukkebol en 
    Spellenwinkel 
o Kinderopvang Zon 
o Midden Delfland 
o The Harvest 
 

Foto boven 
Mooie actie van Midden-Delfland, speciale kerstspeelgoed-
dozen. Wethouder Duurzaamheid, Jeugd, WMO Melanie 
Oderwald-Ruijsbroek (op de foto rechts) neemt 
kerstspeelgoeddoos in ontvangst van 
Speelgoedbankvrijwilliger Carine Verheul 

Foto onder 
Fijne actie en donatie van The Harvest, Wessel van 
Winden, Binnenwatersloot (op de foto rechts) met links 
Piet Reedijk, voorzitter van de Speelgoedbank. 
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OPENING MINIBIEB 5 

 

KINDERBOEKEN 
Speelgoedbank Delft krijgt 
wekelijks vele mooie 
kinderboeken gedoneerd in 
zeer goede staat. Daarmee 
vullen we ruimschoots onze 
"speelgoedwinkel zonder 
kassa" in Delftstede. Met de 
overige boeken willen wij 
kinderen in de Delftse  
wijken stimuleren meer 
boeken te lezen door 
Minibiebs te plaatsen op 
zichtbare openbare plekken.  

Op 26 juni heeft de 
Speelgoedbank Delft de 5de  
Minibieb geplaatst met 
boekjes voor kinderen van  
0-12 jaar.  

Op de foto boven   
Piet Veenstra bij de opening 
van de minibieb in de 
Olofstuin. Hij heeft de 
robuuste boekenkastjes in 
onze huisstijl ontworpen en 
gemaakt met gratis ter 
beschikking gesteld  
materiaal van Harnasch 
Houtmeesters in  
Den Hoorn. 

LOCATIES 
o Buitenhof  
o Voorhof 
o Poptahof Noord 
o Wippolder  
o Olofsbuurt 
o Kledingbank De Buurvrouw 
o Ingang Kinderboerderij 
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OPENING MINIBIEB 6 EN 7 

 

Foto boven 
Minibieb 6,  
Kledingbank De Buurvrouw 
Ternatestraat , Delft 
Van links naar rechtes: 
o Piet Veenstra 
   Ontwerp en productie  
o Trees de Jong 
    Boeken Speelgoedbank 
o Karin Molenaar      
   Kledingbank 
o Piet Reedijk 
    Voorz. Speelgoedbank 

Foto midden 
Minibieb 7,  
Horeca De Schaapskooi 
Korftlaan, Delft 
Van rechts naar links: 
o Andy van Leeuwen 
    De Schaapskooi 
o Piet Reedijk 
    Voorz. Speelgoedbank 
o  Mary de Groot (witte jas) 
    Boeken Speelgoedbank 
 
 
  
Foto onder 

Kijk! hier doen wij het 

voor: ons eerste klantje 

loopt geboeid met een 

boek weg. 

MET DANK AAN 
Trees de Jong en Mary 
Groot gaan zorgen dat de 
minibiebs rijk gevuld blijven 
voor een tevreden 
doelgroep.  

En natuurlijk dank aan Piet 
Veenstra voor zijn inzet en 
vakmanschap bij de 
productie van de minibiebs.   
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BOEKENWEEKGESCHENK VOOR 

ZEVEN DELFTSE SCHOLEN  

 

BOEKENWEEKGESCHENK 
VAN DE SPEELGOEDBANK 
VOOR ZEVEN DELFTSE  
SCHOLEN 

Fija en Piet brengen de 
dozen met kinderboeken 
naar de scholen 

 

 
 

 
 
 
 
Boven van links naar rechts 
De Egelantier 
Cornelis Musiusschool 
Mauritsschool 

Midden van links naar rechts 
De Horizon, Poptahof 
Titus Brandsma School 

Onder van links naar rechts 
De Horizon, Brahmslaan 
De Rembrandtschool 
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PARTNERS VAN BUUREN  

EN DE VOEDSELBANK 

 

VAN BUUREN 
Ondersteuning van Van 
Buuren was ook in 2022 
fantastisch. De Speel-
goededoelen-dozen 
hebben veel kleur 
gegeven aan al onze 
inzamelacties en 
kerstspeelgoedpakket-
ten voor de kinderen. 

 

VOEDSELBANK 
Als Speelgoedbank is 
het belangrijk de juiste 
kinderen te vinden die 
extra speelgoed ook 
echt nodig hebben.  
De Voedselbank en wij 
hebben daarom een 
verwijskaart (rechts 
afgebeeld) voor de 
ongeveer 500 kinderen 
die jarig zijn waarvan de 
ouder(s) bekend zijn bij 
de Voedselbank. 
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ONZE 60 VRIJWILLIGERS  

 

VRIJWILLIGERS KIWANIS  
CLUB DELFT’S BLAUW 

Luuk Ruys, rvt 
Rob Beudeker, rvt 
Piet Veenstra, rvt/minibiebs 
Piet Reedijk, voorz. 
Hans Nieuwpoort, secr.   
Frank de Waardt, penn. 
Jos Hoozemans, proj. 
Marcel den Dulk, kascom. 
Erik van Kuijk, huisstijl 

Div. ondersteuning: 
Daniël Marks 
Edwin Wegkamp 
Embert van Tilburg 
Hans Boelen 
Jaap Oldenkamp 
Jan-Eric Lubbers 
Marius van Vlijmen 
Peter Storm 
Peter Zuure 
Pim Steendam 
Ron Naaborg  
  
 
 
 

 

Aad Suijker 
Aad Prein 
Adit Permadi 
Agnes Tan 
Anja Buurman 
Anneke Reedijk 
Anneke Veenstra 
Bianca van Drie 
Carine Verheul 
Caroline Veldhuis 
Chaya Kuijs 
Cora Bijsterveld  
Dieke Polstra 
Dimitrios Zarouchas 
Els Visser   
Els van Tilburg  
Femke Haerkens  
Fija Heijkoop  
Gerard Brinkhof  
Hanneke Zelvelder 
Jeroen Ruigrok 
Jitske Reinderink  
 
 
  

 

Joke Molenaar  
Lenie Huiberts 
Liesbeth Bos  
Liselotte Vermeulen  
Liesbeth Bos                  
Magda den Dulk                            
Marita van Helmondt 
Marchje Tabak  
Maria Arsenie                  
Marja van Rossum  
Marjoke Claasen 
Mary de Groot  
Monique Zuure  
Nada Cubic  
Sam Duyvensteyn  
Sander Boeters 
Thalie Beudeker 
Thea Hordijk 
Trees Beukema  
Trees  De Jong 
Yvonne Peters 
Wil Hoozemans 
          

  

 

De Speelgoedbank draait 
volledig op vrijwilligers. 
Een deel van hen staat op 
de foto rechts. Hieronder 
staan alle namen: 20 van 
Kiwanis en 40 ‘reguliere’ 
vrijwilligers.  

 

REGULIERE VRIJWILLIGERS HOUDEN DE ORGANISATIE 
DRAAIENDE / VRIJWILLIGERS MAKEN HET VERSCHIL. 
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COLOFON  

 

Uitgave  Nieuwsbrief                Bestuur Stichting Speelgoedbank Delft 
Voorzitter                  Piet Reedijk  
Penningmeester                 Frank de Waardt 
Secretaris                  Hans Nieuwpoort 
Projectleider                 Jos Hoozemans 
Fotograaf                 Aad Prein 
Redactie en opmaak                Peter Zuure 
Email                   info@speelgoedbankdelft.nl 
Kijk verder op                 www.speelgoedbankdelft.nl voor openingstijden en algemene info  

 

  VRIEND WORDEN VAN DE SPEELGOEDBANK?  
   In oktober zijn wij een campagne begonnen voor het voortbestaan      
   lange termijn voor de Speelgoedbank door VRIENDEN te vragen    
   €50 per jaar te doneren. Dat kan eenmalig of met incasso komende   
   5 jaar waarbij het jaarlijkse bedrag direct kan worden afgetrokken    
   bij de belastingaangifte (ANBI).  

   Direct een bedrag overmaken met behulp van deze QR code of  
   email sturen aan: info@speelgoedbankdelft.nl  of overmaken op 
   NL53 RABO 0365 780 766                                                   

 

 bron foto: kracht-educatief.nl 

 

mailto:info@speelgoedbankdelft.nl
http://www.speelgoedbankdelft.nl/
mailto:info@speelgoedbankdelft.nl

