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VOORWOORD <<

>> MUSEA ZETTEN JE AAN TOT DENKEN  
EN SOMS OOK TOT ACTIE.  
MUSEA CREËREN DE RUST EN RUIMTE OM TE 
REFLECTEREN EN KRITISCH NA TE DENKEN 
EN ZIJN EEN IDEALE OMGEVING VOOR 
PERSOONLIJKE ONTWIKKELING EN 
ZINGEVING. 
 
MAAR MUSEA ZIJN VOORAL OOK PLEZIERIG 
OM NAARTOE TE GAAN: OM TE ONTSPANNEN, 
OM TE GENIETEN VAN MOOIE VOORWERPEN 
EN VERHALEN, ZELFS OM GELUK TE VINDEN. 

MUSEA BIEDEN LETTERLIJK EN FIGUURLIJK 
BEWEGING EN BELEVENISSEN.

Met trots presenteren wij onze beleidsvisie 2020-2030, die naast veel feitelijke informatie ook wil  

uitstralen dat er met veel plezier, liefde, aandacht en menskracht is gewerkt aan de nieuwe basis  

van een prachtig museum dat klaar is om de toekomst in te gaan.

Deze visie wijkt qua inhoud, opzet en vormgeving sterk af van de voorgaande edities en dat is niet  

zonder reden. Er is bewust voor gekozen om een tijdshorizon van tien- in plaats van vijf jaar aan te  

houden. Dit heeft alles te maken met onze ambities: we willen ons ontwikkelen tot een interactief  

belevingsmuseum en een dergelijke stap vraagt tijd en behoorlijke investeringen. Daarbij blijft  

natuurlijk ons doel: ons erfgoed tonen en zorgvuldig bewaren voor de toekomst.

Het afgelopen jaar is hard gewerkt door alle vrijwilligers in het museum aan deze nieuwe visie,  

onze blik op de toekomst, hoe we omgaan met de organisatie en met onze omgeving.

We hebben gekeken naar onze plaats in de Oosterhoutse samenleving en de grotere maatschappelijke 

veranderingen. Het heeft ons uitgedaagd om nieuwe energie uit onszelf te halen, kwaliteiten in te  

zetten waar ze horen en partners te zoeken die mee willen bouwen aan een museale toekomst.

Wij hopen dat u veel plezier beleeft aan het lezen van dit boekje, waarin we u aan de hand  

van de vijf kernwaarden van de Museumvereniging door onze plannen heen loodsen. 

Onze deuren staan open voor iedereen die wil komen spelen en ontdekken, want spelen  

blijft tenslotte een belangrijke voorwaarde voor creativiteit en gezondheid.

Gré Beekers, bestuursvoorzitter Speelgoed- en Carnavalsmuseum ‘Op Stelten’
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WE ZOCHTEN OOK NADRUKKELIJK  
DE CONNECTIE MET HET OOSTERHOUTSE 
CULTURELE VELD

STIJGENDE LIJN IN BEZOEKONTWIKKELING
In juni 2020 is Speelgoed- en Carnavalsmuseum ‘Op Stelten’ 
(hierna te noemen het Speelgoedmuseum) precies 10 jaar 
gevestigd in het fraaie monumentale pand aan de Zandheuvel.  
Op dat moment hebben we daar al meer dan 100.000 bezoe-
kers mogen ontvangen. In de afgelopen jaren zien we een 
stijgende lijn en we hopen spoedig de 15.000 bezoeken op 
jaarbasis te noteren. Met de 10.000e bezoeker van 2019,  
die we al halverwege augustus mochten begroeten, zijn  
we hiermee goed op weg!

BETEKENIS EN WAARDE MUSEUM VERSTERKT
We zijn er bijzonder trots op dat we als geregistreerd museum  
tegelijkertijd de betekenis en waarde van ons museum in de 
laatste jaren sterk hebben vergroot, inspelend op een breed 
pallet aan doelgroepen en behoeften, die elkaar mooi aanvullen. 

>> WE ZIJN INMIDDELS AL  
 JAREN EEN BELANGRIJKE  
 ATTRACTIE VOOR DE VELE  
 TOERISTEN DIE IN OOSTERHOUT  
 EN IN DE REGIO VERBLIJVEN:  
 DE VASTE SPEELGOED-
 COLLECTIE, DIE BEZOEKERS  
 TREKT UIT BINNEN- EN 
 BUITENLAND, IS EEN FEEST  
 VAN HERKENNING VOOR   
 JONG EN OUD.

Voor de inwoners van Oosterhout worden in de wisselexpo-
sities, die samengesteld worden met Oosterhoutse partners, 
steeds nieuwe verbanden gelegd tussen de geschiedenis van 
het speelgoed en de nieuwste ontwikkelingen rond spelen en 
speelgoed. De bezoeker kan deze zelf ervaren en beleven op 
een plezierige en interactieve manier. Daarvoor hebben we 
o.a. de samenwerking gezocht met de innovatieve producten 
en diensten van Theek5 en het Warehouse of Innovation in 
Eindhoven.

Voor de scholen in Oosterhout e.o. ontwikkelden we interactie-
ve, educatieve programma’s in samenwerking met landelijke, 
regionale en Oosterhoutse culturele partners, inspelend op 
vernieuwende elementen die de aandacht trekken. Een spre-
kend voorbeeld was het project ‘Verschijnen en Verdwijnen’, 
over projecties, waarbij kinderen zich konden verwonderen 
over natuurkundige verschijnselen. De samenwerking met  
Erfgoed Brabant heeft ook geresulteerd in schoolprojecten  
zoals ‘Museumschatjes’ en ‘Overgisteren’, waardoor veel  
scholen hun weg naar het museum gevonden hebben.

We zochten ook nadrukkelijk de connectie met het  
Oosterhoutse culturele veld. Enkele mooie voorbeelden hier-
van in de afgelopen anderhalf jaar waren de voorstellingen 
van het ‘Klein Revuetje tussen de schuifdeuren’ in ons ‘Speel-
goed’-theater, het bieden van een podium voor de uitreiking 
van de Cultuurprijs en voor de start van de 2e Biënnale ‘Kunst 
in de Heilige Driehoek’, de Open Monumentendag, Film op Lo-
catie en ‘De Kilometer van de vrijheid,’ in het kader van 75 jaar 
bevrijding Oosterhout, die samen met Het Museumkwartier, 
BOCK, H19, de Cultuurloperintermediair, de Heemkundekring 
en de gemeente Oosterhout tot stand gekomen is.

U kunt middels tien korte interviews kennis maken met 
een selectie van Oosterhoutse mensen waarmee we in het 
afgelopen jaar hebben samengewerkt, die ons mede hebben 
geïnspireerd tot het maken van deze visie en die ons energie 
hebben gegeven bij al het werk dat we in en vanuit ons  
museum doen.

We speelden sterk in op vragen uit het sociaal-maatschappelijk 
domein met het dementieproject ‘Onvergetelijk Speelgoed’, 
het project ‘Op weg naar werk in Oosterhout’ voor integratie 
van statushouders en het re-integratieproject van de gemeente 
Oosterhout, waarbij werkzoekenden zich bij ons kunnen oriën-
teren op een nieuwe arbeidsplaats. Ook ‘de Zomerkaravaan en 
Het Winterpakket ‘ van Jong-Oosterhout dragen wij een warm 
hart toe. Daarmee kunnen kinderen, waarvan de ouders/ver-
zorgers financieel niet in staat zijn om een bezoek te brengen 
aan een museum, een leuke en leerzame middag beleven.

Een belangrijke ontwikkeling is ook de professionalisering  
van de organisatie die het afgelopen jaar is ingezet. Voor alle 
functies en taken die nodig zijn om de exploitatie van het 
museum te kunnen realiseren zijn omschrijvingen gemaakt. 
Daardoor kunnen we vrijwilligers doelgericht werven en inzet-
ten. Dit is in een continu proces waarbij we dankbaar gebruik 
maken van Oosterhoutse organisaties zoals ‘Oosterhout voor 
Elkaar’ en gemeentelijke projecten zoals ‘Op weg naar werk  
in Oosterhout’ en het re-integratieproject van de gemeente.

INLEIDING < 1
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RENÉ VAN BIJNEN, VOORMALIG EIGENAAR CAFÉ DE KLOEK  
EN ‘SPELER’ BIJ ’T SCHUIFREVUEKE.

>> LEESWIJZER
In deze beleidsvisie presenteren we eerst onze visie, missie en ambitie voor de komende 10 jaar  

(zie hoofdstuk 2).

In de daarop volgende hoofstukken werken we deze uit vanuit de vijf belangrijke waarden waar  

ons museum aan bijdraagt. Deze waarden sluiten aan bij de publicatie ‘Meer dan waard’ waarin de  

Nederlandse musea, verenigd in brancheorganisatie de Nederlandse Museumvereniging, hun vijf  

maatschappelijke waarden presenteren. Vijf waarden waarmee musea een bijdrage leveren op tal 

van maatschappelijke terreinen. Als sector, maar vooral in samenwerkingsverbanden met overheden, 

onderwijs, media en bedrijfsleven. Deze vijf waarden vormen de kern van deze beleidsvisie en de rode 

draad voor de doorontwikkeling van ons museum in de komende 10 jaar. Het gaat hierbij om de  

volgende vijf waarden:

>> DE COLLECTIEWAARDE musea zijn schatkamers waar je je kunt verwonderen (hoofdstuk 3)
>> DE ECONOMISCHE WAARDE musea dragen bij aan de welvaart (hoofdstuk 4)
>> DE VERBINDENDE WAARDE in musea heb je onvergetelijke ontmoetingen (hoofdstuk 5)
>> DE EDUCATIEVE WAARDE in musea komt onderwijs tot leven (hoofdstuk 6)
>> DE BELEVINGSWAARDE musea bieden bijzondere ervaringen (hoofdstuk 7)

Daarna schetsen we de randvoorwaarden op gebied van financiën en organisatie om dit allemaal  

mogelijk te maken (zie hoofdstukken 8 en 9). We eindigen met een vooruitblik, waarbij we onze  

ambities kort benoemen voor de komende 10 jaar (zie hoofdstuk 10).

EUS ROOVERS, “NIET-ZO-BEROEMDE KUNSTENAAR”, AUTEUR, 
GENOMINEERD VOOR CULTUURPRIJS 2019 

>> INTERVIEW RENÉ
Al zo’n 35 jaar houden wij met een enthousiaste ploeg mensen een Nieuwjaars 

revue. Sinds 25 jaar wisselen we jaarlijks af met een grote revue in de Bussel en  

’t Schuifrevueke in café de Kloek. Het Revueke is immens populair; mensen liggen al uren voor  

de start van de kaartverkoop in de kou voor de deur te wachten. 

Toen de Kloek moest sluiten, gingen we op zoek naar een andere locatie. We hoefden niet lang na  

te denken: onze keus viel onmiddellijk op het Speelgoed- en Carnavalsmuseum. Het museum is zo’n 

Oosterhouts begrip en is zo met deze stad verweven, dat het naadloos aansloot bij ons Revueke,  

dat ook over Oosterhout gaat. 

Daarbij kwam ook nog dat het museum noodlijdend was op dat moment. Wij waren bij machte het  

museum te helpen door inkomsten te genereren middels consumpties die genuttigd zouden worden. 

Het museum heeft een prachtige ruimte voor ons ter beschikking, zonder dat het interfereert met  

het museum zelf, dat kan gewoon door blijven draaien. 

In theorie hadden we voor andere locaties kunnen kiezen, maar daar hebben geen moment aan  

gedacht. Er komt ook een grote gunfactor om de hoek kijken. Het Speelgoedmuseum hoort bij Oosterhout.  

Het is een erfgoed, evenals de collectie zelf. Het zou enorm zonde zijn als dat zou verdwijnen. Het 

gebouw zelf heeft groot potentieel. Het zou onderdak kunnen bieden aan een kindertheater, een levende 

poppenkast of een Sinterklaasfeest. Uit al deze activiteiten zou weer omzet gegenereerd kunnen worden. 

 

>> INTERVIEW EUS
Dit jaar is de uitreiking van de Cultuurprijs in het Speelgoed- en Carnavalsmuseum 

gehouden. Ik heb tijdens de uitreiking alleen maar positieve geluiden gehoord  

over het museum als locatie. 

De horecavoorzieningen zijn prima, aan vrijwilligers merk je dat ze graag mensen ontvangen,  

er is mogelijkheid tot extra activiteit zoals dit jaar de rondleiding. Je kunt ook even  

naar buiten een luchtje scheppen. Plus de meeste mensen in Oosterhout kennen de locatie. 

Mijn kinderen brengen met regelmaat een bezoek aan het museum. Naast dat ze kennis maken met 

speelgoed van vroeger, ben ik ook vaak met ze naar een knutselmiddag geweest. En het spelen met  

de materialen buitenvonden ze altijd al top. Ik ben ook wel eens als hulpouder mee geweest met  

een schoolbezoek van de kinderen aan het museum en daar waren ze altijd enthousiast over. 

Als het museum zou sluiten verliest Oosterhout een blikvanger en een toeristische attractie. Ik blader 

het gastenboek wel eens door en ik denk dat de opmerkingen die hierin staan van bezoekers wel goed 

weergeven wat de waarde van het museum is.
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VISIE
Als museum werken we vanuit de wetenschap dat speelgoed 
en spelen essentieel zijn voor de ontwikkeling van kind tot 
volwassene. Tijdens het spelen leert een kind zich te verwon-
deren en nieuwsgierig te zijn, plezier te hebben, samen te 
werken en zich spelenderwijs te ontwikkelen tot een volwas-
sen mens. M.a.w. het spelen levert een belangrijke bijdrage 
aan de sociale, cognitieve en emotionele ontwikkeling van het 
kind in diens groei naar volwassenheid. In deze visie worden 
we ondersteund door tal van pedagogen.
Dit willen we vorm geven door ons museum de komende jaren 
te laten groeien naar een belevingsmuseum rondom spelen 
en speelgoed. Daarbij worden nieuwe media en spelvormen 
uitgedacht, gepresenteerd en toegepast. Ook het bewegen en 
buitenspelen wordt centraal gesteld. 
Denk hierbij aan het vernieuwen van de buitenruimte van het 
museum, waarbij de plannen in samenspraak met de omge-
ving gemaakt worden en ook een wijkfunctie om te spelen 
vervuld kan worden.

MISSIE
Vanuit die visie is het onze missie: ‘Om voor een breed publiek 
inzichtelijk te maken hoe het speelgoed en spelen zich in loop 
van de tijd ontwikkeld hebben, welke invloeden het ondergaan 

heeft en wat we hiervan kunnen leren’. 
Dit doen we door speelgoed en spelen te koppelen aan maat-
schappelijke thema’s en door exposities met innovatieve pro-
gramma’s te ontwikkelen voor volwassenen en kinderen om de 
betekenis van het spel over het voetlicht te brengen en dit zelf 
te laten beleven op een plezierige en interactieve manier. 

AMBITIE 
Het is onze ambitie om vanuit onze visie en missie nadrukke-
lijk de verbinding te zoeken met de diverse Oosterhoutse  
organisaties om deze waar te kunnen maken. We willen dit 
doen vanuit de platformgedachte waarin wij als Speelgoed-
museum regelmatig overleg en samenwerking zoeken met de 
andere Oosterhoutse culturele organisaties zoals De Bussel, 
Theek5, H19, Brabants Museum Oud Oosterhout en BOCK. Dit 
platform kan vanuit de 5 kernwaarden (zie volgend hoofdstuk) 
een visie ontwikkelen, samenwerken en culturele en soci-
aal-maatschappelijke projecten initiëren en monitoren. 
Daarnaast willen we vanuit diezelfde platformgedachte de 
samenwerking met andere musea intensiveren. Middels dit 
netwerk willen we meer specifiek op museumgebied van  
elkaar leren, elkaar helpen bij het ontwikkelen van 
tentoonstellingen of projecten en het beschikbaar stellen  
van kennis en deelcollecties.

>> RECEPT VAN DE ONTWIKKELINGSPSYCHOLOOG
SPEEL IEDERE DAG 30 MINUTEN. GOED VOOR WELZIJN, VERBONDENHEID EN ONTWIKKELING!

In de drukke tijdsgeest van tegenwoordig wordt er nog maar weinig tijd besteed aan (samen) spelen.  

En dat terwijl spelen niet alleen leuk en verbindend is, het is ook nog eens heel belangrijk voor de  

ontwikkeling van jong en oud. Digitale spellen horen er tegenwoordig bij, maar we moeten wel oppassen 

dat dit geen monocultuur wordt. Digitale spelletjes kunnen dusdanig verslavend werken dat er steeds 

minder tijd overblijft voor andere activiteiten.  

Ook de sociale ontwikkeling en zelfs de nachtrust kunnen er onder lijden. In de opvoeding past een 

breed scala aan leuke en leerzame speelse activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling.  

Door kinderen van jongs af aan gevarieerde spelmogelijkheden te bieden kunnen ze hun wereld op een 

veilige en positieve manier leren kennen, kunnen ze allerlei vaardigheden ontwikkelen en hun talenten 

ontdekken. 

TIPS 
>> Bied jezelf en je kinderen de ruimte en mogelijkheden om lekker te spelen, in elk geval een half uur per dag. 
>> Zorg voor een gevarieerd aanbod van speelgoed en spellen.
>> Zorg dat het uitdagingsniveau aansluit bij wat het kind kan.
>> Help je kind goed op gang, zeker als de spelregels ingewikkeld zijn voor je kind. 

Ger Ramakers, ontwikkelingspsycholoog
Zie bijlage 1 voor volledige tekst.

2 > VISIE EN MISSIE

>> INTERVIEW JUUL
Wat het museum met BOCK gemeen heeft, is dat het plekken zijn waar gespeeld 

mag worden. Spelen zet aan tot creatie, fantasie en verbeeldingskracht, 

wat belangrijk is voor de ontwikkeling van een mens. Het is een ontdekkingstocht  

die je maakt met al je zintuigen. En dat levert (naast een goed vermoeid stel ogen)  

vooral heel veel inspiratie, creativiteit en energie op. 

Het museum is een prachtige locatie, uniek in zijn soort en daarmee een volwaardig onderdeel van  

het culturele klimaat in Oosterhout. Ze zoeken de verbinding met de huidige tijd in hun exposities  

en werken hard aan samenwerkingen met andere culturele partners. 

Cultuureducatie is een tak binnen het museum die nog wat aandacht verdiend. De expositie:  

‘van Toverlantaarn tot Mobieltje’ was een prachtig voorbeeld van hoe de toekomst ingegaan kan  

worden. Er was ruimte om te spelen, te ontdekken en al doende te leren. Dit is voor kinderen heel  

belangrijk. Zeker in de digitale wereld waarin het lesgeven terecht komt. 

Het museum (in zijn algemeenheid) geeft waarde aan maatschappelijke zaken. Het vestigt de aandacht 

op dat wat belangrijk is door het in de kijker te zetten, van heel klein tot heel groot. Van individuele  

verhalen tot restanten van het verleden, van grote, kostbare stukken tot hedendaagse blikken van  

mensen op de maatschappij. Waar je op school mediawijs moet worden gemaakt om de feiten van de 

nonsens te kunnen scheiden op het wereldwijde web, zo kun je in een museum ontspannen en veilig  

informatie opzuigen tot je helemaal vol zit. Een museum is dus een betrouwbare, informatieve plek, 

waar je altijd wat kan leren en ontdekken. 

 

Gezien vanuit mijn rol als communityartist en wijkbewoner, is het museum de enige (semi)openbare 

plek in de wijk. Momenteel is het nog te weinig een ontmoetingsplek, maar ik geloof dat dit heel erg  

kan veranderen. Daarnaast wonen er ontzettend veel creatieve mensen in de wijk, die een plek als  

deze ontzettend graag willen laten groeien. Veel jonge gezinnen die het spelen enorm belangrijk vinden. 

Ik denk dat er een mooi begin is gemaakt afgelopen jaar, door niet alleen museum te willen zijn,  

maar het Museumkwartier als community te omarmen waardoor wisselwerking gaat ontstaan met  

(vermoedelijk) prachtige resultaten voor de toekomst!

JUUL LANGENBERG, RUIMTELIJK ONTWERPER EN COMMUNITY ARTIST, LID VAN STICHTING BOCK, 
BUURTBEWONER MUSEUMKWARTIER
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MUSEA ZIJN DE SCHATKAMERS VAN DE SAMENLEVING, 
WAAR JONG EN OUD VEEL KUNNEN LEREN EN BELEVEN. 
ZE ZIJN HET COLLECTIEVE GEHEUGEN VAN STAD, STREEK 
EN LAND.

>> SCHATKAMERS VAN OBJECTEN  
 EN VERHALEN VAN (INTER-) 
 NATIONALE, REGIONALE EN  
 LOKALE BETEKENIS
De objecten die musea bewaren, of ze nu een lokale,  
regionale, nationale of internationale betekenis hebben, 
zijn belangrijk voor ons allemaal. Ze geven uitdrukking 
aan een gedeelde geschiedenis en aan onze identiteit. 
Collecties geven gestalte aan de tijdgeest, door specifieke 
invalshoeken te kiezen en objecten te combineren.  
In onze snel veranderende samenleving vertellen musea 
verhalen die we niet mogen vergeten. Met hun collecties 
verrassen musea hun bezoekers, gemeenschappen en de  
maatschappij als geheel.

In het Speelgoedmuseum zijn prachtige verzamelingen samen 
gebracht. Een unieke collectie in Nederland en ver daarbuiten. 
 Met al het speelgoed is ooit gespeeld of kan nog steeds 
gespeeld worden. Te zien is hoe men in de loop van de tijd 
speelgoed heeft gewaardeerd: als ‘voorbereiding’ op het  
leven, als ontwikkelingsmateriaal en ook als spelobject. 
Daaraan liggen pedagogische opvattingen en maatschappelijke  
omstandigheden ten grondslag, hetgeen we in de toekomst 
meer over het voetlicht willen brengen. 

Er is nu een hoogwaardige collectie van vele soorten speel-
goed uit het tijdvak 1750 – 1970: poppen in alle soorten en 
maten, poppenhuizen, winkeltjes en schooltjes, maar ook 
constructie speelgoed zoals Meccano, elektrische treinen, 
autootjes, spelletjes, tollen, stokpaarden enzovoort. Het  
museum herbergt de grootste verzameling Anker bouwstenen 
van Europa, een prachtige verzameling optisch speelgoed 
waaronder beroemde toverlantaarns en Zoötropen en een 
verzameling carnavals attributen die specifiek bij het Kaaien-
donkse Carnavalsfeest horen. Genoeg om een hele middag  
bij weg te dromen.

Veel objecten zijn door Oosterhouters ingebracht, zij dragen 
nog steeds bij aan de uitbreiding van de speelgoedcollectie  
door middel van schenkingen. Dat maakt een bijzondere  
verwevenheid met de stad en de regio zichtbaar. Tevens  
wil het museum graag inspelen op- en aansluiten bij lokale  
verbindende projecten zoals het gemeentelijke project  
‘Proef Oosterhout’. 

Het Museum acht het gewenst de collectie aan te vullen met 
meer actueel speelgoed uit de periode na 1970. Daarnaast is 
opschoning van de bestaande collectie gewenst, daar waar  
het gaat om doublures, gezien de beperkte depotruimte. 
Het museum is een geregistreerd museum en conformeert  
zich dus aan de landelijke regelgeving. Zo ook aan de LAMO 
regeling (Leidraad Afstoting Museale Objecten). Dat houdt in 
dat een landelijk protocol wordt gevolgd, waardoor stukken 
met historische waarde niet verloren kunnen gaan door ze  
bij afstoting verplicht eerst aan te bieden aan andere musea.
De registratie van alle objecten gaat eveneens via het lande-
lijk gebruikte Axiell-systeem dat een nauwkeurige registratie 
garandeert. Voor het museum betekent dit dat de speelgoed-
collectie na registratie opgenomen is in de landelijke database 
waar alle erkende musea hun objecten registreren. Dit is van 
belang voor de erkenning van het museum door de Museum-
vereniging, de branche-organisatie van musea in Nederland. 
Daarmee onderstreept het museum haar status als  
‘Geregistreerd Museum’. 
Bij de registratie wordt zoveel mogelijk informatie over de  
collectie verzameld en toegankelijk gemaakt. Als bron voor 
‘story-telling’ zal dit aspect in de toekomst veel aandacht 
krijgen.

Naast de vaste collectie, die permanent tentoongesteld wordt, 
zijn er regelmatig wisseltentoonstellingen, geïnspireerd op 
actuele gebeurtenissen, zowel in Oosterhout als in het land. 
Bezoekers, zowel jong als oud, worden daarbij uitgedaagd om 
te experimenteren met het materiaal dat hen wordt geboden. 
De ervaringen met deze experimenten zullen het museum 
gaan veranderen door ze - bij gebleken succes - toe te passen 
in de vaste collectie. Er wordt ingezet op een meer interactieve 
benadering van de objecten door het installeren van  
verschillende tools. 

Gebeurtenissen uit het recente verleden, zoals 50 jaar ruim-
tevaart of de herdenking van de bevrijding, gaven aanleiding 
tot het inrichten van bijzondere tentoonstellingen. Bezoekers 
uit Oosterhout en omgeving herkenden daarin vaak hun eigen 
ervaringen. Zo worden de verhalen uit het verleden opnieuw 
verteld. 

Het Carnavalsmuseum vormt een zelfstandig element binnen 
het Speelgoedmuseum. De collectie brengt de geschiedenis 
van het Oosterhoutse Carnaval in beeld door een verzameling 
foto’s en objecten uit de Carnavalsgeschiedenis. Voor veel 
Oosterhouters is dit onderdeel van hun eigen geschiedenis en 
biedt het herkenning en plezier. De Oosterhoutse Carnavals 
Stichting “de Smulnarren”, de overkoepelende organisatie  
die het Carnaval in Oosterhout organiseert, houdt feitelijk 
geen eigen collectie-archief bij. Deze taak wordt in overleg 
met de OCS door het museum vervuld. Hierbij worden nauwe 
onderlinge contacten onderhouden. Tevens maakt OCS de 
Smulnarren jaarlijks gebruik van het museum voor hun  
Carnavalsactiviteiten. Het museum herbergt een lokaal 
kenniscentrum op het gebied van Carnaval waar door derden 
dankbaar gebruik van gemaakt wordt. Ook heeft het museum 
een boek over het Carnaval in Oosterhout uitgebracht.

3 > DE COLLECTIEWAARDE
 EEN HEEL BIJZONDERE SPEELGOEDCOLLECTIE

>> INTERVIEW HARRY
Het Speelgoed- en Carnavalsmuseum draagt bij aan de bewustwording van  

jonge bezoekers. De generatie van nu leeft met zijn telefoon in de hand. 

Projecten zoals ‘van Toverlantaarn tot Mobieltje’ zorgen ervoor dat kinderen kennis maken met een 

wereld buiten hun schermpjes. In dit project werd de geschiedenis en ontwikkeling van de fotocamera 

belicht. Kinderen konden door middel van een beamer schaduwfiguren op lakens maken. Ze wisten  

niet wat ze zagen! Ze gingen gelijk aan de slag en die mobieltjes waren vergeten. Het is zonde dat de  

generatie van heden ten dage zich überhaupt moet verbazen over dat soort onderwerpen. Ze moeten 

zich bewust worden van het feit dat niet alles aan komt waaien. Het museum draagt daar aan bij.  

Het zet kinderen aan tot spelen en toont hen dat er meer is dan alleen de digitale wereld. Verder is  

carnaval natuurlijk ook iets wat bij Oosterhout hoort. Het museum huisvest ook een stukje carnaval,  

dus daar levert het ook een bijdrage aan. Kortom: het museum mag niet sluiten! 

HARRY VAN APERLOO, FOTOGRAAF. 
LEVERDE EEN GROTE BIJDRAGE AAN HET PROJECT ‘VAN TOVERLANTAARN TOT MOBIELTJE’
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MUSEA DRAGEN BIJ AAN DE ECONOMIE EN ZIJN TOERISTISCHE  
TREKPLEISTERS VOOR EEN STAD, DIE DAARNAAST OOK 
INKOMSTEN GENEREREN EN DE LEEFBAARHEID VAN DE 
OMGEVING VERBETEREN.

>> BIJDRAGE AAN DE ECONOMIE  
 EN BEKENDHEID VAN DE STAD
De economische waarde raakt het (ruimtelijk-)economisch 
beleid van overheden. Thema’s die hiermee samenhangen zijn 
onder meer toerisme, citymarketing, gebiedsontwikkeling 
en leefbaarheid. Mogelijke allianties zijn er met tal van lokale 
organisaties op gebied van cultuur, toerisme en horeca.

Sinds de opening in juni 2010 mocht het museum al meer dan 
100.000 bezoeken ontvangen. Het aantal bezoekers groeit naar 
15.000 op jaarbasis en het museum biedt hiermee aan Ooster-
hout een belangrijke toeristische attractie die een veelvoud 
aan bestedingen buiten het museum zelf oplevert.  
Het museum wil in de toekomst meer interactieve projecten 
realiseren om nog meer bezoekers te trekken. Daarnaast  
zorgen de bijzondere, thematische wisselexposities voor  
toestroom van een breder publiek. 
Het museum draagt ook bij aan levendigheid en activiteiten  
in de buurt en het behoud en de versterking van het  
voorzieningenniveau voor Oosterhout.
Verder is het museum van grote waarde door de promotionele 
en de publiciteitswaarde die het genereert: artikelen in  
landelijke en regionale bladen alsook regionale en lokale  
radio- en televisie-uitzendingen berichten over het museum 
en de exposities met bijzondere uitstraling. 

Samenwerking met landelijke organisaties en vermelding op 
de website van Erfgoed Brabant en de Museumvereniging zijn 
voor het museum belangrijk. Vooral het voeren van de Muse-
umkaart genereert meer bezoekers omdat de Museumvereni-
ging inmiddels 1,4 mln. kaarthouders heeft die zich regelmatig 
oriënteren via hun website waardoor de exposure voor ons 
museum en de stad Oosterhout aanzienlijk zijn toegenomen  
in de afgelopen jaren. 

Tot slot maakt het museum gebruik van Facebook en Insta-
gram, staat het vermeld op de websites van de provinciale 
toeristische marketingorganisatie VisitBrabant en Erfgoed 
Brabant en is het museum terug te vinden in de reviews op 
Tripadvisor en Google met een gemiddelde score van 4 op een  
schaal van 5. Daarnaast doet het museum bij wijze van experi-
ment dit jaar voor het eerst mee aan de grote landelijke muse-
umactie van Kruidvat, waardoor meer nationale exposure en 
veel extra bezoek verwacht wordt. Door in de toekomst 
intensiever gebruik te maken van Social Media verwacht het 
museum meer publiciteit te genereren.

4 > DE ECONOMISCHE WAARDE
 MEEROPBRENGST VOOR OOSTERHOUT 

>> BEZOEKERSAANTALLEN SPEELGOED- EN CARNAVALSMUSEUM OP STELTEN

Het museum is heropend in juni 2010 op de locatie Zandheuvel 51. 

* Op 15 oktober 2019 waren al 12.139 bezoekers geregistreerd

>> OVERZICHT BEZOEKERS MET MUSEUMKAART NAAR LEEFTIJD 

Uit onderzoek blijkt dat de groep Museumkaarthouders steeds belangrijker wordt en met  

in totaal bijna 9 mln. bezoeken goed is voor bijna 30% van het museumbezoek in Nederland.

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

8.680
12.600
11.067
10.012
10.909
12.165
12.677
13.028
12.926
15.000

2.660 30,6
4.215 33,5
3.151 28,5
3.074 30,7
2.757 25,3
2.898 23,8
3.120 24,6
3.509 26,9
3.367 26,0

 
 
 
 

2059 16,9
2641 20,8
3120 23,9
3808 29,5

0 - 12 JAAR
13 - 18 JAAR
19 - 64 JAAR
65 JAAR EN OUDER

26%
25%
26%
23%

10%
7%
58%
25%

JAAR TOTAAL
AANTAL

JONGEREN
AANTAL  %

MUSEUMJAARKAART
AANTAL %

LEEFTIJD BEZOEKERS SPEELGOEDMUSEUM LANDELIJK
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MUSEA ZIJN DE SCHAKEL TUSSEN HET VERLEDEN EN 
HEDEN. ZE ZORGEN VOOR VERBINDING MET HET GROTE 
VERHAAL VAN DE MENSHEID, DE WONDEREN VAN DE  
NATUUR EN DE FASCINERENDE WERELD VAN OBJECTEN. 
EEN MUSEUM IS OOK EEN IDEAAL PLATFORM VOOR  
VERBINDING EN DEBAT, EN GAAT EEN VERBINDING  
AAN MET HET BEDRIJFSLEVEN, HET ONDERWIJS,  
DE SAMENLEVING, DE BUURT EN KUNSTENAARS.

>> MUSEUM STEEDS MEER 
 NETWERKER EN MEDIATOR
  TUSSEN VERSCHILLENDE   
 GROEPEN IN DE SAMENLEVING
Net als veel andere culturele instellingen zijn musea  
een afspiegeling van iemands persoonlijke identiteit.  
Een puber die verhalen hoort van zijn grootvader.  
Een oudere die objecten uit zijn of haar jeugd herkent. 
Een mantelzorger en zijn partner met dementie die weer 
nader tot elkaar komen door samen van museale objecten  
te genieten.  
Actuele thema’s krijgen binnen het museum een context, 
waardoor dialoog mogelijk wordt. De duizenden vrijwilligers 
en vrienden die zich binden aan een museum vormen een 
groot maatschappelijk kapitaal.

Het Speelgoedmuseum fungeert in Oosterhout daadwerkelijk 
als netwerker en mediator door de projecten die samen met 
de Oosterhoutse ondernemers en culturele instellingen tot 
stand komen. 
Het museum draait volledig op vrijwilligers zowel bestuurlijk 
als in de operationele uitvoering, zo’n zestig personen in to-
taal. Een aantal van hen benut deze periode voor re-integratie 
en herintreding in een betaalde baan. De professionele vor-
ming die mensen in dit vrijwilligerswerk opdoen is van grote 
maatschappelijke en sociale waarde. 

Deze waarden worden versterkt in de werkzaamheden die 
gedaan worden voor de exploitatie van het museum, voor de 
vaste speelgoedcollectie én voor de wisseltentoonstellingen. 
Hiervoor krijgen alle vrijwilligers een specifieke training, b.v. 
welke informatie zij aan de bezoekers kunnen geven, hoe 
werkplaatsen en ateliers werken of hoe zij de bezoekers  
kunnen begeleiden. 

Daarnaast hebben projecten als ‘Onvergetelijk Speelgoed’ en 
het integratieproject voor statushouders ‘Op weg naar werk 
in Oosterhout’  en het re-integratieproject van de gemeente 
waarbij via stage de terugkeer naar het arbeidsproces wordt 
gestimuleerd, een belangrijke maatschappelijk verbinden-
de waarde. Deze vrijwilligers worden nl. begeleid door een 
medewerker van het museum (een Buddy) in een veilige en 
prettige omgeving. Omgekeerd leren de vrijwilligers ook van 
deze ‘nieuwkomers’ als zij vertellen over hun cultuur en hun 
ervaringen. 

Alle vrijwilligers hebben verschillende achtergronden en  
hebben in hun werkzame leven allerlei functies vervuld,  
wat het samen mogen werken heel plezierig, stimulerend  
en zinvol maakt. 
De collegialiteit en het enthousiasme om het museum nog 
mooier en beter te maken zorgt voor veel positieve energie. 
Het is heel fijn om te ervaren dat je op elkaar kunt rekenen  
en van elkaar kunt leren. 

Ook in de directe omgeving van het museum is het afgelopen  
jaar de intermediërende- en netwerkfunctie zichtbaar  
geworden. Bij het culturele project ‘de Kilometer van de  
vrijheid’ - dat zich in de buurt afspeelt, maar voor alle inwo-
ners van Oosterhout e.o. toegankelijk is -, zijn de bewoners 
van het Museumkwartier intensief betrokken. Het project is 
een co-creatie van bewoners van het Museumkwartier samen 
met het museum. 
Allerlei culturele- en erfgoedinstanties zoals BOCK, H19, de 
Heemkundekring, vertegenwoordigers van scholen (via de 
Cultuurloper-intermediair), alsmede Brabants Museum Oud 
Oosterhout, de gemeente Oosterhout en Theek5 zijn hierbij 
betrokken.

5 > DE VERBINDENDE WAARDE
LOKALE PLATFORMFUNCTIE STEEDS VERDER UITGEBOUWD

>> INTERVIEW ABIR EN MANYA 
Toen wij in Nederland aankwamen, wilden we graag  

vrijwilligerswerk gaan doen. We wilden de taal leren, mensen leren kennen, maar vooral wilden we niet 

thuis blijven zitten! Via het project ‘Op weg naar werk in Oosterhout’, dat in de bibliotheek gehouden 

werd, kwamen we bij het Speelgoed- en Carnavalsmuseum terecht. Hier waren ze enorm blij met onze 

hulp. We werden heel warm verwelkomd. Allebei werden we ingewerkt als gastvrouw, horecamede- 

werker en allround helpende. We werkten beiden een dag per week bij het museum. Helaas kwamen  

de werktijden ons niet goed uit, het museum gaat pas ’s middags open en we hebben allebei nog  

kinderen thuis. We vonden het allebei enorm jammer om te moeten stoppen bij het museum. 

Ik, Abir, werk nu in de Bunthoef als gastvrouw.  

Ik, Manya, werk bij de gemeente en als overblijfkracht op de basisschool van mijn kinderen. 

Onze tijd bij het museum was voor ons allebei erg waardevol. Als het museum zou moeten sluiten,  

zou dit enorm zonde zijn. Door het museum leren kinderen over de ontwikkeling en geschiedenis  

van het speelgoed. Ze worden zich ervan bewust dat het speelgoed van nu er niet ineens zomaar is. 

Er komen veel grootouders met hun kleinkinderen. Opa’s en oma’s kunnen dan vertellen over het 

speelgoed. Dat is voor iedereen leuk en leerzaam. Er worden ook activiteiten georganiseerd en er is 

plaats voor kinderfeestjes. Daarnaast zorgt het museum er voor dat de vrijwilligers kans krijgen het 

huis uit te komen. Ze hoeven zich niet eenzaam te voelen. Bij het museum hebben ze aanspraak. 

ABIR SWIDAN EN MANYA MARSHA, DEELNEMERS PROJECT ‘OP WEG NAAR WERK IN OOSTERHOUT’
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OM HUN EIGEN IDENTITEIT VOLLEDIG TE KUNNEN  
ONTWIKKELEN, MOETEN KINDEREN EN JONGEREN LIEFST 
ZO VROEG MOGELIJK KENNISMAKEN MET CULTUUR EN MET 
MUSEA. MUSEA BIEDEN NIEUWE VENSTERS OP DE WERELD 
OF VERGROTEN DE BESTAANDE VENSTERS.

>> IN HET MUSEUM STEEK 
 JE ALTIJD IETS OP
Het museum is een ideale omgeving om te leren, zowel voor 
‘jong’ (cultuureducatie) als voor ‘oud’ (een leven lang leren). 
Scholieren breiden aan de hand van beeldende kunst hun 
woordenschat uit, of leren begrippen uit de meetkunde.  
Musea hebben met hun collecties een unieke gelegenheid 
om bij te dragen aan kennis en kunde van leerlingen in alle 
fases van het onderwijs. Door musea te bezoeken leer je - 
bewust of onbewust, bedoeld of onbedoeld.  
Ook letterlijk is het museum een leerschool, bijvoorbeeld 
voor jongeren die er hun maatschappelijke stage vervullen 
en voor wetenschappers die er onderzoek doen.

Voor kinderen is een bezoek aan het Speelgoedmuseum  
vaak hun eerste kennismaking met een museum. De laag-
drempeligheid van het onderwerp ‘speelgoed’ levert dus een 
positieve eerste ervaring op. Ook grootouders komen graag 
met hun kleinkinderen naar het museum, zij kunnen er uit 

eigen ervaring met plezier over vertellen. Scholen maken graag 
gebruik van het door Erfgoed Brabant ontwikkelde lespakket, 
‘Museumschatjes,’ of ‘Overgisteren’ dat door speciaal  
getrainde vrijwilligers wordt uitgevoerd.

Museumschatjes is een lespakket voor kinderen uit de boven- 
bouw van het primair onderwijs. Dit is ontwikkeld door Erf-
goed Brabant i.s.m. de musea en de scholen. Voorafgaande  
aan het bezoek aan het museum vindt een voorbereiding 
plaats in de klas d.m.v. lesbrieven. Tijdens het bezoek aan het 
museum worden opdrachten uitgevoerd. De kinderen spelen 
ook met (100 jaar) oud en nieuw speelgoed. Overgisteren is 
een lespakket voor kinderen uit de kleutergroep van het  
primair onderwijs. Ook bij dit project van Erfgoed Brabant  
zijn in de klas opdrachten gedaan met leskisten van het  
museum die in de klas gebruikt worden. Tijdens het bezoek 
aan het museum wordt in iedere zaal van het museum een 
andere opdracht uitgevoerd.

Door het nieuwe project over projecties ‘Verschijnen en ver-
dwijnen’ dat samen met Erfgoed Brabant, scholen en externe  
professionals ontwikkeld is, is een proces in gang gezet om 
nog beter aan te sluiten bij het onderzoekende leren en om  
de creativiteit van kinderen te helpen ontwikkelen. Dit onder-
zoekend leren wordt van steeds groter belang geacht binnen 
het onderwijs. Over dit project verschijnt binnenkort een 
publicatie voor musea. (zie voor de inhoud van het project  
ook de bijlage) 

6 > EDUCATIEVE WAARDE
SPELEND EN INTERACTIEF LEREN VOOR JONG EN OUD 

>> INTERVIEW MIRTE
Als intermediair cultuureducatie ben ik blij met Speelgoedmuseum Op Stelten.  

Het museum speelt een belangrijke rol voor basisschoolleerlingen op het gebied 

van erfgoededucatie. Het speelgoedmuseum is een laagdrempelige plek in de culturele  

omgeving waar leerlingen, vaak voor de eerste keer, in aanraking komen met erfgoededucatie.

Met de erfgoedprogramma’s Overgisteren voor kleuters en Museumschatjes voor leerlingen  

van groep 5 t/m 8 van Erfgoed Brabant biedt het museum kwalitatief goede programma’s. 

Daarnaast blijft het Speelgoedmuseum zich binnen hun mogelijkheden ontwikkelen om aantrekkelijk  

te zijn en te blijven voor hun leerlingen. Dit was bijvoorbeeld zichtbaar in de tijdelijke interactieve  

tentoonstelling ‘Van Toverlantaarn tot Mobieltje’. Hier konden kinderen bij werkstations zelf 

onderzoekend leren. 

Het Speelgoedmuseum wil graag experimenteren met dit soort nieuwe werkvormen en zoekt naar  

mogelijkheden om dit in de vaste expositie een plek te geven. Annemarie Nieuwenhuijse heeft het  

initiatief genomen voor de ‘Kilometer van de Vrijheid’ en heeft een aantal buurtbewoners, waaronder 

mij, gevraagd om dit samen met de buurt te organiseren. Een project als ‘Kilometer van de Vrijheid’  

zorgen voor sociale cohesie en historisch besef.  

Het is mooi om te zien hoe het project opgepakt wordt in de wijk. Hoeveel mensen zich betrokken  

voelen, zich eigenaar voelen, zich in willen zetten, samen initiatieven ondernemen, hoeveel ideeën  

er zijn, hoe er in mogelijkheden wordt gedacht.  

Het speelgoedmuseum profileert zich de afgelopen periode echt als museum van de wijk. Het zou  

een gemis zijn voor de wijk als het museum de deuren zou moeten sluiten. De kinderen kunnen op  

het plein spelen, ze nemen initiatief voor projecten als Kilometer van de Vrijheid, we kunnen daar de  

Buitenspeeldag organiseren. Samen met Annemarie onderzoeken we wat nog andere mogelijkheden  

zijn om die rol te versterken. 

MIRTE OOSTROM, INTERMEDIAIR CULTUUREDUCATIE BIJ THEEK 5 & H19 EN BUURTBEWONER.
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>> INTERVIEW JANNEKE
Cultuureducatie, in ons geval erfgoededucatie, is erg belangrijk voor kinderen.  

Het vergroot je kijk op de wereld en, dit vinden wij erg belangrijk, het laat zien 

waar je vandaan komt. Met cultuureducatie willen wij leerlingen stimuleren om met een open blik te 

kijken naar anderen en hun omgeving, maar ook naar zichzelf. Ze leren te leren van nieuwe ervaringen, 

van andere ideeën en wisselende perspectieven. Wij brengen regelmatig bezoekjes aan het museum,  

zo komen de kinderen in aanraking met mooie collecties, vooral op het gebied van erfgoed. Wat onze 

ervaring is, dat de kinderen vaak met hun ouders en grootouders na een bezoekje met school terug 

gaan. Dan is voor ons de cirkel rond, kinderen luisteren naar de verhalen van hun (groot)ouders en  

dit vinden wij een mooie verbinding.

Ook kunnen wij als school ook terecht bij het museum voor extra informatie over onze thema’s en  

zijn de mensen van het museum ook van de partij bij onze jaarlijkse cultuurweken. 

De grote kracht van de tentoonstelling ‘van Toverlantaarn tot Mobieltje’ was de samenwerking van 

meerdere partijen. Onder andere werkten aan dit project mensen van het museum, een ontwerper  

van ateliers in musea, een aantal scholen uit Oosterhout en mensen van CMK mee. Zo werd het een 

breed gedragen project en tentoonstelling die bol stond van verwondering en informatie. De kinderen 

hebben er nog lang over gepraat en hun opgedane kennis komt zeker van pas in de onze schoolateliers.  

De tentoonstelling is door onze kinderen ook met hun ouders goed bezocht en er was voor elke leeftijd 

wat te zien of te doen. Dit heb ik zelf ook meerdere keren mogen ervaren als ik even binnenliep om te 

kijken. De kinderen (én hun begeleiders) waren elke keer weer zo intens aan het spelen, onderzoeken 

en genieten! Het zou zó jammer zijn als het museum er niet meer zou zijn in Oosterhout!

Als het museum zou sluiten, dan zou men moeten uitwijken naar andere plaatsen. Voor heel veel  

kinderen zou dat betekenen dat zij niet meer, of zelden een museum bezoeken! Omdat het museum in 

Oosterhout staat, is het voor velen laagdrempelig. Ook zou het jammer zijn dat de geschiedenis van 

Oosterhout, die in vele collecties, zoals de carnavalscollectie, niet meer te zien is en dat de kinderen 

deze verhalen niet meer kunnen horen en beleven. De mensen van het museum zijn reuze enthousiast 

en bevlogen! De samenwerking met hen is altijd heel prettig. Zij hebben hart voor het museum,  

daarom vind ik dat zij in het hart van ons mooie Oosterhout moeten blijven bestaan!

JANNEKE VANHOUTEN, LEERKRACHT BASISSCHOOL DE TORENSCHOUW,  
LEVERDE PRACHTIGE BIJDRAGEN AAN HET PROJECT ‘VAN TOVERLANTAARN TOT MOBIELTJE.

IN DEZE TIJD, WAARIN ALLES DRAAIT OM ZELF ERVAREN 
EN BELEVEN, ZIJN MUSEA BELANGRIJKER DAN OOIT. HET 
ZIJN PLEKKEN VOOR BEZINNING, VERWONDERING, VER-
BAZING EN ONTROERING, ALLEMAAL EMOTIES DIE MUSEA 
EEN INTRINSIEKE WAARDE GEVEN. 

>> RAKEN EN INSPIREREN  
 VAN BEZOEKERS 
Verwondering in de ogen van een schoolkind, nostalgie 
bij een zeventigplusser die dingen van vroeger terugziet. 
Euforie bij een toerist die de halve wereld afreist om een 
oude meester in het echt te zien. Allemaal emoties die  
het grote belang van musea onderstrepen.

Musea zetten je aan tot denken en soms ook tot actie.  
Musea creëren de rust en ruimte om te reflecteren en kritisch 
na te denken en zijn een ideale omgeving voor persoonlijke 
ontwikkeling en zingeving. Maar musea zijn vooral ook ple-
zierig om naartoe te gaan: om te ontspannen, om te genieten 
van mooie voorwerpen en verhalen, zelfs om geluk te vinden. 
Musea bieden letterlijk en figuurlijk beweging en belevenissen. 

Door het specifieke karakter van het Speelgoedmuseum is 
het mogelijk om iedereen een groot plezier te doen door de 
herkenning die veel objecten uit de collectie bij hen teweeg-
brengen. Dit geldt zeker voor speciale groepen zoals ouderen 
en dementerenden. Voor kinderen is de beleving om met 
speelgoed van vroeger te mogen spelen een unieke ervaring. 
En voor ouders/ouderen is het een bijzondere ervaring om 
hun (klein-)kinderen over hun jeugd te vertellen aan de hand 
van verhalen die geïllustreerd worden door combinatie van 
bijzondere museumobjecten en moderne media. Het museum 
zet in op een meer actieve benadering van de tentoongestelde 
objecten en de verhalen die daarbij horen. Daarbij zal gebruik 
gemaakt gaan worden van multimedia. 

Het streven is om in toekomstige projecten de beleving van 
het vrije spelen nog meer centraal te stellen voor alle leef-
tijdsgroepen, niet alleen voor leerlingen van het basisonderwijs.
Daarbij zullen nieuwe media en spelvormen uitgedacht,  
gepresenteerd en toegepast worden. 

BELEVINGSWAARDE < 7
 BASIS VOOR MOOIE VERHALEN 

>> INTERVIEW CARLA
Vanuit Theek 5 hebben wij de projecten ‘Lego we do’ en ‘Storystarter’  

in het Speelgoed- en Carnavalsmuseum georganiseerd. 

Deze projecten vallen onder de term Digitale geletterdheid. Dit is onderdeel van de 21e eeuwse  

vaardigheden. Deze vaardigheden hebben kinderen nodig om succesvol te kunnen deelnemen in de 

maatschappij van nu en van de toekomst. Ik vind het belangrijk dat kinderen geïnspireerd raken om  

zelf hun creativiteit te ontplooien en verhalen te bedenken. Het museum draagt hieraan zeker bij. 

In onze huidige digitale maatschappij wordt de kinderen veel (kant en klaar) aangedragen waardoor  

zelf nadenken, fantasie en creëren/maken minder voor het voetlicht komt.

CARLA BELLAARD, SPECIALIST NIEUWE MEDIA EN MEDIACOACH THEEK 5 
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>> MEERJARENBEGROTING

8 > FINANCIËN
OM ONZE AMBITIES WAAR TE KUNNEN MAKEN IS EEN FINANCIEEL GEZOND MUSEUM EEN BELANGRIJKE  
RANDVOORWAARDE. TEVENS ZAL IN DE VASTE EXPOSITIE EN INRICHTING ALSMEDE IN JAARLIJKSE PROJECTEN  
GEÏNVESTEERD MOETEN WORDEN OM DE GERAAMDE BEZOEKERSAANTALLEN, EIGEN INKOMSTEN EN BEOOGDE  
KWALITEIT EN DOELSTELLINGEN TE KUNNEN HALEN. ONDERSTAAND IS EEN REALISTISCHE BEGROTING  
OPGESTELD VOOR DE KOMENDE 10 JAAR. 

HIER LIGGEN DE VOLGENDE UITGANGSPUNTEN AAN TEN GRONDSLAG

>> Toekomstige projecten worden projectmatig aangepakt. Er wordt een projectplan opgesteld met  

 o.a. een ‘smart’-doelstelling, planning en begroting. De voortgang wordt gemonitord en eventueel  

 bijgestuurd. Na afloop wordt het project geëvalueerd en de ervaringen worden meegenomen naar  

 volgende projecten;
>> Een sluitende jaarbegroting, ook na het afbouwen van de reguliere gemeentelijke exploitatiesubsidie  

 van bijna € 15.000 in 2 jaar;
>> Het streven om de eigen inkomsten in de komende jaren te verhogen. Hiermee is een begin gemaakt  

 door de verhoging van de entreeprijs in 2018. Daarnaast zal in 2020 een sponsorplan opgesteld  

 worden waarmee we op termijn op jaarbasis structureel € 6.000 hopen te generen;
>> Een investering van € 300.000 in de komende 10 jaar voor een complete herinrichting van het hele  

 museum incl. horeca, ruimte voor wisselexposities en tuin. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn  

 meer interactiviteit, meer beleving en meer dynamiek/tussentijdse vernieuwing. De financiering  

 hiervan is indicatief als volgt verdeeld: uit reserves museum (15-25%), fondsen en subsidies (55-65%)  

 en sponsoring/bijdragen bedrijfsleven (20%);
>> Budgettair neutrale uitvoering van wisselexposities/bijzondere projecten (2-3 per jaar) door veel  

 zelfwerkzaamheid in combinatie met meer eigen inkomsten en verwerving projectsubsidies;
>> Een toename van de post promotie oplopend naar bijna € 10.000 in 2029; 
>> Het afbouwen van het eigen vermogen/reserve naar een weerstandsvermogen van minimaal 

 € 17.000 in 2029. 

20 21

DE INKOMSTEN UIT ENTREEGELDEN ZULLEN TOENEMEN, MAAR NIET GELIJK AAN DE TOENAME VAN HET AANTAL BEZOEKERS OMDAT HIERBIJ REKENING  
IS GEHOUDEN MET HET FEIT DAT EEN STEEDS GROTER AANDEEL VAN DE BEZOEKERS IN ENIGERLEI VORM EEN REDUCTIE ZULLEN HEBBEN OP DE NORMALE  
TARIEVEN I.V.M. SAMENHANG MET SOCIAAL DOMEIN, EDUCATIEVE PROGRAMMA’S, KORTING VANWEGE MUSEUMJAARKAART ETC.

IN BOVENSTAANDE MEERJARENBEGROTING VAN DE EXPLOITATIE VAN HET MUSEUM IS GEEN REKENING GEHOUDEN MET DE INVLOED VAN TOEKOMSTIGE  
PROJECTEN. HIERVAN ZULLEN AFZONDERLIJKE DEELBEGROTINGEN WORDEN GEMAAKT, WELKE OP DAT MOMENT ONDERDEEL ZULLEN GAAN UITMAKEN  
VAN DE JAARLIJKSE BEGROTINGEN.

INKOMSTEN
ENTREEGELDEN EN OV. INKOMSTEN
SUBSIDIE
SPONSORING
SPONSORING INVESTERINGEN
FONDSEN/SUBSIDIES
OVERIG

UITGAVEN
HUISVESTING
HUUR GEMEENTE
INVESTERING AANPASSING
PROMOTIE EN PR
COLLECTIE- EN TENTOONST.KOSTEN
ACTIVITEITEN
VRIJWILLIGERS
ALGEMENE KOSTEN
FINANCIELE LASTEN

EXPLOITATIESALDO

EIGEN VERMOGEN
SALDO BEGIN BOEKJAAR
EXPLOITATIESALDO BOEKJAAR

SALDO EINDE BOEKJAAR

2020

€
49
94

3

146

25
94

6
6
1
7
6
1

146

0

77
0

77

2021

€
50
94

1

3

148

26
94

6
6
1
8
6
1

148

0

77
0

77

2022

€
51
94

2

3

150

26
94

7
6
1
8
7
1

150

0

77
0

77

2023

€
52
94

2
20
60

3

231

26
94

100
7
6
1
8
8
1

251

-20

77
-20

57

2024

€
53
94

3

3

153

26
94

8
6
1
9
8
1

153

0

57
0

57

2025

€
54
94

3

3

154

27
94

8
6
1
9
8
1

154

0

57
0

57

2026

€
55
94

4
20
60

3

236

27
94

100
8
6
1

10
9
1

256

-20

57
-20

37

2027

€
56
94

5

3

158

27
94

9
6
1

11
10

1

158

0

37
0

37

2028

€
57
95

5

3

160

27
95

9
6
1

11
10

1

160

0

37
0

37

2029

€
58
94

6
20
60

3

241

28
94

100
10

6
1

11
10

1

261

-20

37
-20
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>> INTERVIEW LAURA
Toen ik besloot om de overstap te maken van het onderwijs naar tekstschrijver, 

bood het Speelgoed- en Carnavalsmuseum mij de ultieme kans om in deze in  

between jobs-periode, ervaring op te doen in het vakgebied waarin ik terecht wilde komen. 

Ook was het werken bij het museum voor mij een prachtige gelegenheid om mijn netwerk uit te  

breiden. Ontelbaar veel personen zijn verbonden met en betrokken bij het museum. Zo wordt  

er veel samengewerkt met allerhande organisaties en zorgt het museum voor werkgelegenheid  

voor ruim zestig vrijwilligers.

Het Speelgoed- en Carnavalsmuseum is veel meer dan een fraai gebouw met een mooie collectie.  

Het is een spil in de maatschappij, verbindt partijen met elkaar en brengt op leeftijd zijnde vrijwilligers 

terug in de samenleving. Het feit dat ik bij het museum terecht kon voor vrijwilligerswerk was voor mij 

absoluut van grote meerwaarde voor mijn loopbaan.

LAURA PIJPERS, TEKSTSCHRIJVER SPEELGOED- EN CARNAVALSMUSEUM OP STELTEN

9 > ORGANISATIE

>> OVERZICHT VRIJWILLIGERS, TOTAAL 63 PERSONEN

2014
2015
2016
2017
2018
2019 

3
7
1
4
9
10

4
3
3
7
6
5

JAAR NIEUW VERTROKKEN

ZOALS EERDER VERMELD IS HET SPEELGOEDMUSEUM EEN 
ORGANISATIE WAAR ALLEEN VRIJWILLIGERS WERKEN.  
DAT GELDT NIET ALLEEN VOOR DE OPERATIONELE FUNCTIES, 
MAAR OOK VOOR BESTUUR EN MANAGEMENTTEAM (MT). 

Het afgelopen jaar is hard gewerkt om de organisatie van het 
museum structureel te vernieuwen om in de toekomst nog 
beter te voldoen aan eisen van consistent management en 
samenhangend beleid. In een organogram is vastgelegd hoe 
bestuur, MT en medewerkers zich tot elkaar verhouden. Het 
bestuur stuurt aan, initieert, faciliteert en neemt uiteindelijk 
de besluiten. Het MT is belast met de dagelijkse gang van 
zaken binnen het museum. Het team bestaat uit de coördi-
natoren op het gebied van educatie, communicatie, horeca, 
techniek, vrijwilligersbeleid en collectiebeheer. Binnen het MT 
is een managementcoördinator gekozen, die tevens de schakel 
vormt met het bestuur. 

Het hart van de organisatie wordt gevormd door de vrijwilli-
gers die in het museum werken als gastheer/-vrouw, gids,  
dan wel bij het team techniek, de administratie, de registratie 
of het beheer van de collectie. Zij zijn de kurk waarop het  
museum drijft en zij zijn onontbeerlijk voor de voortbestaan 
van het museum. De meeste vrijwilligers ervaren het werken  
in het museum als een zinvolle, leuke en afwisselende  
tijdsbesteding. Een aantal van hen benut deze periode voor 
re-integratie en herintreding in een betaalde baan. Dit bete-
kent dat met enige regelmaat vrijwilligers vertrekken, ook om-
dat de leeftijdsgroep van de vrijwilligers met zich mee brengt 
dat diverse leeftijd-gerelateerde problemen onvermijdelijk 
zijn. Tegelijkertijd kunnen we constateren dat door nieuwe 
aanwas het totaal aantal vrijwilligers goed op peil blijft.

HET IS WEL EEN VOORTDURENDE UITDAGING OM NIEUWE 
VRIJWILLIGERS VOOR HET MUSEUM TE WERVEN.  
DAARBIJ HOUDEN WE EEN AANTAL PUNTEN IN HET OOG: 

>> Past de vrijwilliger bij de organisatie en binnen de groep  
 waarmee hij of zij moet gaan werken;
>> Wat heeft het museum de nieuwe vrijwilliger te bieden;
>> Beschikt de vrijwilliger over kennis en/of vaardigheden  
 die van toegevoegde waarde zijn voor het museum of  
 kan hij/zij zich deze middels cursussen/opleiding eigen  
 maken.

Met name het laatste punt is belangrijk als we voor ogen 
houden dat we als museum verder willen professionaliseren 
en daartoe meer specialistische kennis in huis moeten ha-
len. Het is de vraag of dit mogelijk is met louter vrijwilligers. 
Gedacht wordt aan het verstevigen van banden en het zoeken 
van samenwerking met andere musea en relevante culturele en 
maatschappelijke instituties als Erfgoed Brabant, Theek5 e.d.. 
Daarnaast wordt regelmatig op projectbasis een beroep gedaan 
op professionals zowel binnen als buiten de museumsector. 

Een welkome ondersteuning bij de werving van vrijwilligers 
biedt ‘Oosterhout voor Elkaar’. Tevens is er een vruchtbare  
samenwerking met de gemeente Oosterhout middels het 
re-integratieproject en het project ‘Op weg naar werk in  
Oosterhout’. Via dit laatste project hebben reeds diverse 
statushouders een werkplek in het museum gevonden. In het 
kader van het re-integratieproject is er het plan om ingeschre-
venen bij dit project van de gemeente groepsgewijs te laten 
kennismaken met het vrijwilligerswerk binnen het museum. 
Een sociaal aspect dat wij als museum heel belangrijk vinden. 

Ook vinden wij het belangrijk om medewerkers zo lang moge-
lijk betrokken te houden bij en laten functioneren binnen het 
museum, indien ze dit zelf willen. Deze intentie wordt echter 
wel begrensd door de mogelijkheden van de organisatie en 
zijn medewerkers. We moeten niet uit het oog verliezen dat 
we in de eerste plaats een museum zijn, dat we als zodanig 
professioneel in stand willen houden. De vrijwilligers zijn 
niet gekwalificeerd om collega-vrijwilligers met problemen te 
begeleiden, hiervoor zoeken we deskundige achtervang. In het 
algemeen is het zaak hier een goede balans te bewaren tussen 
sociale intenties en praktische mogelijkheden. 
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10 > AMBITIES 2030
IN DIT AFSLUITENDE HOOFDSTUK BLIKKEN WE VOORUIT OP DE KOMENDE 10 JAAR, WAARBIJ WE ENERZIJDS  
AMBITIEUS ZIJN, MAAR TEGELIJKERTIJD REALISTISCH OM TE VOORKOMEN DAT UITGESPROKEN VERWACHTINGEN  
NIET WAARGEMAAKT KUNNEN WORDEN. M.A.W. HET GAAT NOG NIET OM KEIHARD ONDERBOUWDE VOORNEMENS
 

 
MAAR WEL VOORNEMENS DIE O.I. BINNEN DE EERDER GESCHETSTE RANDVOORWAARDEN REALISEERBAAR ZIJN

>> Het museum wil groeien naar een belevingsmuseum rondom spelen en speelgoed en wil dit 

 onder meer bereiken door de verbinding te zoeken met verschillende geledingen uit de Oosterhoutse  

 samenleving en (ver) daarbuiten. We willen op projectbasis deskundigen aantrekken als curator  

 om de interactieve wisseltentoonstellingen vorm te geven. Daarbij zullen nieuwe media en  

 spelvormen uitgedacht, gepresenteerd en toegepast worden.
>> Wisselexposities: vanuit de verschillende deelcollecties die we hebben worden maatschappelijk  

 relevante onderwerpen uitgediept en worden ateliers/werkplaatsen ingericht. Deze ontwikkeling  

 is de laatste anderhalf jaar al in gang gezet; 
>> Uitbouw vaste expositie: ontwikkeling van een tijdlijn met informatie over- en de verhalen achter  

 de collectie en de geschiedenis van het speelgoed en het spelen. Ook dit proces is al in gang gezet;
>> Speelgoedcollectie: deze gaan we in tijd doortrekken, dus dit betekent dat we ook speelgoed van 

 na 1970 willen verwerven en tonen;
>> Herinrichting gehele vaste expositie: afhankelijk van de nieuwe rode draad/verhaallijn hierin en 

 de snelheid waarmee financiering georganiseerd kan worden, zal worden besloten of deze in één  

 keer of stapsgewijs plaats zal vinden. De wisselexposities worden gebruikt als ‘Lab’ om hiervoor  

 (interactieve) media uit te proberen (ontdekken of het geschikt is voor plaatsing in de zalen  

 van de vaste collectie) en nieuwe thema’s te verkennen; 
>> Ontwikkeling werkplaats/atelier: deze voor bezoekers opengestelde ruimte is bedoeld voor het  

 repareren en conserveren van speelgoed en het experimenteren met nieuwe media en apparatuur; 
>> Kennisontwikkeling en -deling: in de komende jaren wordt de kennis over speelgoed en spelen  

 vergroot incl. het uitdragen van deze kennis naar een breed publiek. In dit kader zullen ook  

 expertmeetings worden georganiseerd met (landelijke) experts en deel-conservatoren; 

 nieuwe inzichten worden nauwlettend gevolgd en ingezet;
>> Educatie: het museum wil samen met de Oosterhoutse scholen het ontwikkelingsproces van nieuwe  

 educatieve projecten voor de scholen continueren, om nog beter aan te sluiten bij het onderzoekende

 leren en om de creativiteit van kinderen te helpen ontwikkelen. 
>> Publieksbereik: het streven om een substantieel aantal bezoekers te halen, met doelgroepen die  

 elkaar versterken of waartussen onderling cohesie is. Hierbij zal bijzondere aandacht zijn voor  

 de binding met de Oosterhoutse bezoeker en voor kinderen; 

>> Partnerships in de stad, regio: het vasthouden en waar mogelijk verder uitbouwen van de platform 

 gedachte met andere culturele partijen (Big five: De Bussel, Theek5, H19, Brabants Museum Oud  

 Oosterhout en BOCK), scholen en het bedrijfsleven;
>> Vernieuwing van publieksgedeelte: hierbij gaat het onder meer om de vernieuwing/herinrichting 

 van  het museum-café, de winkel, speelplaats en tuin. Daarnaast wordt een verbeterde uitstraling  

 van het buitenaanzicht en entree voorzien in overleg met de directe omgeving; 
>> Wijkfunctie: als we de kans krijgen om de komende 10 jaar op deze locatie als museum verder te  

 mogen ‘bouwen’ dan hebben we veel plannen klaar liggen om de wijkfunctie te versterken. Hoe 

 mooi zou het zijn als daar ook nog de tuin van de ‘buren van nr. 49’ bij betrokken zou kunnen worden. 
>> Financieel: jaarlijks een sluitende begroting (excl. huisvesting) en een stevige investering in de  

 komende 10 jaar (oplopend tot € 300.000) om de geformuleerde missie en ambitie voor het  

 museum te kunnen realiseren;
>> De financiering voor deze ontwikkelingen zal voor een deel uit de eigen middelen komen,  

 maar ook zal een beroep gedaan moeten worden op subsidieverstrekkers en fondsen. 

ONDERSTEUNING VAN ONZE PLANNEN DOOR DE GEMEENTE ZOU ONS KUNNEN HELPEN OM DIT TE REALISEREN  

het vertrouwen van de Gemeente in onze activiteiten zou fondsen over de streep kunnen trekken om  

in onze projecten te investeren. Dit komt met name tot uiting in het ‘om niet’ ter beschikking stellen  

van het gebouw voor de komende 10 jaar en door - op basis van goede projectplannen, die meerwaarde 

hebben voor de Oosterhoutse samenleving - ondersteuning te bieden in financiële zin en/of menskracht. 
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SPELEN 

HET ZIJ MET SPEELGOED, OF LEKKER BUITEN 
OF MET EEN GEZELSCHAPSSPEL

VINDT IEDEREEN LEUK. 
LOGISCH, WANT ALS EEN ACTIVITEIT 
NIET LEUK IS, KAN HET GEEN SPELEN ZIJN. 
Ger Ramakers, Ontwikkelingspsycholoog

>> INTERVIEW CASPER 
Het Speelgoed- en Carnavalsmuseum zou een grotere rol kunnen spelen dan dat 

het nu doet. De ruimte die nu dienst doet als museumcafé zou kunnen fungeren  

als lunch- of tearoom, ook buiten openingstijden. 

Wanneer de indeling aantrekkelijker gemaakt wordt, bijvoorbeeld door loungebanken neer te zetten, 

blijven mensen langer hangen. Het buitengedeelte kan worden opgefrist waardoor kinderen zich daar 

kunnen vermaken terwijl ouders binnen wat eten en drinken. De locatie is ideaal maar ik zie vaak vanuit 

mijn woning tegenover het museum, bezoekers zoeken naar de ingang. Dat kan verholpen worden door 

beide deuren open te zetten in plaats van een enkele deur. Of zet een bankje met wat planten buiten. 

Dat oogt aantrekkelijk en mensen zien gelijk dat het museum open is. 

Er worden tentoonstellingen gehouden, maar deze blijven erg lang staan. Dat is dan niet interessant 

meer. Het museum zou moeten proberen meer met deze tijd mee te gaan. Heden ten dage verlangen 

kinderen naar interactie, dingen zelf kunnen doen en beleven in tegenstelling tot alleen maar kunnen 

toekijken. 

Papieren speurtochten zijn niet meer van deze tijd. Deze generatie is toe aan digitalisatie.

Wellicht wordt dat onbedoeld enigszins tegengehouden door het feit dat vele vrijwilligers van  

gepensioneerde leeftijd zijn. Jongeren die er komen werken zijn vaak stagiaires, maar die zijn na  

een aantal maanden weer weg.

Een oplossing zou kunnen zijn om een betaalde kracht vanuit een culturele instelling aan te nemen. 

CASPER VAN AGGELEN, FOTOGRAAF EN TEKSTSCHRIJVER, LID VAN ORGANISATIE BOCK 
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INHOUD PROJECT
Het Speelgoedmuseum zoekt naar nieuwe wegen om voor 
kinderen en gezinnen een educatief interactief aanbod te ont-
wikkelen. Hierdoor valt er meer te onderzoeken en te beleven 
in het museum, kunnen de kinderen langer en geconcentreer-
der zelf creatief bezig zijn en verbetert de verbinding tussen 
museum en scholen. Ook ontstaat er een wisselwerking tussen 
wat het museum biedt en wat de scholen aan cultuur- en 
erfgoededucatie in de klas bieden. Onderzoekend en spelend 
leren zijn de begrippen die in dit verband naar voren komen. 

DRIE KENMERKEN ZIJN ESSENTIEEL IN DE PRESENTATIE
>> kinderen hebben het voortouw en kunnen zelfstandig  
 onderzoeken, experimenteren en verbeelden; 
>> de samenwerking van verschillende disciplines: kunst,  
 natuurwetenschap, pedagogie en ontwerp biedt de rijke  
 kwaliteit; 
>> de eenvoud, de schoonheid en de gevarieerdheid van de  
 inrichting en materialen zijn zichtbaar inspirerend. 

ERVARINGEN VAN GEBRUIKERS
De medewerkers van het museum die dagelijks de begeleiding in 
de tentoonstelling verzorgen hebben een dagdeel coaching en 
uitleg gekregen. Deze aanpak bleek bij hen positief aan te slaan.

Het atelier is conform de doelstelling ingericht in het museum, 
verbonden aan de tentoonstelling waar alle groepen van de 
basisschool hebben kunnen spelen, onderzoeken en verbeel-
den. De toegevoegde donkere kamer en het beschilderen van 
de toverlantaarnglaasjes hingen hier goed mee samen. De 
fantasie van kinderen kent geen grenzen. 

De donkere kamer heeft onder leiding van een inspirerende 
vrijwilliger heel voldoening gevend gewerkt. ‘Het lijkt wel tove-
ren,’ zei een leerling toen het fotogram langzaam verscheen in 
het ontwikkel-bad. Het principe van Verschijnen en Verdwijnen, 
onderzoek en verwondering komt hierbij volledig tot zijn recht.

UITSPRAKEN VAN LEERKRACHTEN OVER DE  
SAMENWERKING EN DE ERVARING IN HET MUSEUM

‘Met name de verwondering en het werken met relatief simpele 
materialen én materialen van toen en nu is voor onze school, als 
erFgoed-school heel waardevol. Dit laatste is dan ook zeker een 
aanrader voor collega’s binnen het onderwijs.’

‘Leuk om hierbij betrokken te zijn. Goed beeld van hoe we dit  
op school kunnen neerzetten, sloot goed aan bij het museum.  
De kracht zit ‘m in de beleving van de omgeving’.

‘Al met al een zeer geslaagd project, heel fijn dat wij hier als 
school een heel klein beetje aan hebben kunnen bijdragen en 
meegedaan hebben, wat mij betreft voor herhaling vatbaar! Heel 
veel complimenten aan iedereen en in het bijzonder aan de  
mensen van het museum!’

‘Sterk dat er uit zoveel richtingen mensen meedachten, hierdoor 
kreeg het project veel meer diepgang.’

‘Fijn dat op die manier de kinderen ook op alle niveaus met het 
onderwerp bezig kunnen zijn. Van kleuters tot groep 8.’

HET AANTAL SCHOOLKLASSEN DAT IN DE  
TENTOONSTELLING ONTVANGEN IS: 33, 
MET EEN TOTAAL AANTAL KINDEREN VAN 936.

EEN CO-CREATIEPROJECT VAN
>> Speelgoedmuseum Op Stelten, 
 Oosterhout www.speelgoedmuseum.nl
>> TOEVAL GEZOCHT www.toevalgezocht.nl 
>> Atelier in een koffer 
>> Drie basisscholen in Oosterhout (De Torenschouw,  
 Montessorischool en Menorahschool)
>> Erfgoed Brabant www.erfgoedbrabantacademie.nl 
>> Intermediair De Cultuur Loper Oosterhout 
 https://www.theek5.nl/iguana/www.main.cls
>> Harry van Aperloo, fotograaf Oosterhout 
 www.harryvanaperloo.nl 
>> Ludo Siddler, fotograaf en educatief medewerker in de DoKa.
>> Studio Rensink, Harm Rensink, ontwerper 
>> René Siebum, tentoonstellingsbouwer

DIT PROJECT IS MEDE TOT STAND GEKOMEN DOOR
>> De Cultuur Loper 
>> Fonds voor Cultuurparticipatie
>> Provincie Noord-Brabant 
>> Kunstloc 
 
PUBLICITEIT
>> De Stem, woensdag 1 augustus 2018: projectie en reflectie  
 in het Speelgoedmuseum
>> Erfgoed Brabantacademie:
>> https://www.erfgoedbrabantacademie.nl/page/1186/ 
 van-toverlantaarn-tot-mobieltje
>> Promotiefilm voor basisscholen.
>> https://www.youtube.com/watch?v=1_7JxR5jTK0 (teaser)
>> Interviews Omroep Brabant, zowel radio- als tv-programma  
 Brabants Bont.
>> Publicatie Ediatkrant editie Oosterhout e.o. juli 2018.
>> Publicaties in diverse weekbladen.

PROJECT < 1TOELICHTING BIJ HET ATELIERPROJECT ‘VERSCHIJNEN EN VERDWIJNEN’  
ALS INTERACTIEF EDUCATIEF ONDERDEEL VAN DE TENTOONSTELLING  

‘VAN TOVERLANTAARN TOT MOBIELTJE,’ 1 JULI TOT 22 DECEMBER 2018

‘DE TENTOONSTELLING EN HET 
WERKATELIER IN HET MUSEUM  
ZIEN ER TOP UIT, HEEL ERG GOED  
DAT DE KINDEREN ER OOK ZELF  
MEE AAN DE SLAG KUNNEN!’
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INHOUD PROJECT
Het Speelgoedmuseum heeft de grootste collectie Ankerbouw-
werken en -stenen van Europa. Deze collectie, met blokken 
van steen in plaats van hout, is overgenomen van het An-
kermuseum uit Alphen aan de Rijn. Sinds de oprichting van 
dat museum bestaat de actieve ‘Club van Ankervrienden’. Zij 
hebben hun medewerking verleend aan deze tentoonstelling 
waarbij naast de geschiedenis prachtige bouwwerken getoond 
werden samen met een overzicht van alle spelvormen die ooit 
door ‘Anker’ zijn gemaakt. 
In het ateliergedeelte konden kinderen spelen met verschil-
lende bouw- en constructiematerialen van vroeger maar ook 
met het nieuwste: TomTecT, (tweede generatie KAPLA) waar-
mee naar hartelust gebouwd werd.

EEN CO-CREATIEPROJECT VAN
>> Speelgoedmuseum Op Stelten
>> De Club van Ankervrienden: Ad van Selms, curator en  
 deelconservator, Reijnold van der Poel en Anton Stoffels,  
 experts Anker-bouwstenen. info@clubvanankervrienden.nl 
>> George F. Hardy, expert uit Amerika, mede-oprichter 
 Ankermuseum NL en USA.
>> TomTecT (tweede generatie Kapla): Annelies van der Woude 
>> Film- en documentairemaker: Gé Aarts 
 Ankerstein GmbH, Rudolstadt info@ankerstein.de 
>> Warehouse of innovation Eindhoven
>> Theek5: nieuwe media en bouwen met TomTecT

LEZINGEN EN WORKSHOPS
>> Lezing Anker door Ad van Selms, 9 april 2019
>> Workshops bouwen met Ankerstenen, 10 april en 20 mei 2019
 
PUBLICITEIT
>> De Stem, 11 april 2019
>> Publicaties in diverse weekbladen
>> Anker Steengoed Speelgoed, Film van Gé Aarts, 
 september 2019 

PROJECT < 3TENTOONSTELLING  
“ANKER, STEENGOED SPEELGOED”, BOUWEN EN SPELEN/BOUWATELIER

10 MAART T/M 30 JUNI 2019

INHOUD ACTIVITEIT
‘Het Oosterhoutse Revuetje tussen de schuifdeuren,’ was op 
zoek naar een nieuwe plaats om de tweejaarlijkse voorstellin-
gen te kunnen geven. Op initiatief van René van Bijnen is deze 
vraag neergelegd bij het Speelgoedmuseum.
Van 2 t/m 12 januari 2019 was het Speelgoedmuseum de gast-
heer of gastvrouw voor de crew van het ‘Klein Revuetje tussen 
de schuifdeuren’ en natuurlijk ook voor het dankbare publiek.
De crew zorgde voor een schitterende voorstelling waarbij de 
Oosterhoutse politiek op de korrel werd genomen.

ERVARINGEN MEDEWERKERS EN BEZOEKERS
>> Voor de vrijwilligers van het museum was het een feest  
 om mee te maken. Overdag was het museum volop in  
 bedrijf en ’s avonds een echt ‘Speelgoedtheater’ met 
 een onvergetelijke avond voor de bezoekers.
>> Mooi dat het museum ook op deze manier tot zijn recht komt.
>> Het mooiste compliment dat we gehoord hebben was: 
 we hebben ‘De Kloek’ niet gemist.

AANTAL THEATERBEZOEKERS: 810 

BIJZONDERHEID BIJ DE KAARTVERKOOP
vanaf 6.00 uur stond men in de rij om kaartjes te bemachtigen. 
Binnen een uur na de start waren alle kaarten uitverkocht.
 
PUBLICITEIT
>> Diverse kranten en weekbladen.

2 > PROJECT SPEELGOEDMUSEUM BEGROET ’T SCHUIFREVUETJE 
8X THEATERVOORSTELLINGEN VAN HET SCHUIFREVUETJE IN HET MUSEUM  
2 - 12 JANUARI 2019
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INHOUD PROJECT
In een kleine groep kijk je op een actieve manier naar speel-
goed. Wat zie je? Welk gevoel krijg je erbij? Waar doet het je 
aan denken? Je gaat hierover met elkaar in gesprek. 
Deze manier van ‘samen kijken’ heeft een bewezen positieve 
invloed op het zelfvertrouwen en de stemming van mensen 
met dementie en komt ook de relatie met hun mantelzor-
ger ten goede. Bovendien biedt het museum een veilige en 
inspirerende omgeving om met lotgenoten in contact te 
komen, waarbij samen gespeeld kan worden. Ons museum 
biedt maandelijks een ander thema binnen dit programma. 
De rondleidingen worden verzorgd door speciaal opgeleide 
museumvrijwilligers. De focus ligt niet op de ziekte maar op 
het beleven van een positieve en inspirerende ochtend. 

ERVARINGEN BEZOEKERS

‘We hebben veel herinneringen kunnen ophalen,  
wat een leuke ochtend hebben we gehad.’ 

‘Wat ik gehoopt had gebeurde: de Meccano was zo herkenbaar 
voor mijn man. De blik in zijn ogen was weer als vanouds.’

‘Fijn om met collega-mantelzorgers te kunnen praten in een 
ongedwongen sfeer.’

De vrijwilligers: ‘Wij vinden het een mooi project en genieten van 
het effect dat het op de mensen met dementie of Alzheimer heeft’. 

HET AANTAL MENSEN DAT TOT NU TOE GEBRUIK HEEFT 
GEMAAKT VAN HET PROJECT: 118 PERSONEN.

PUBLICITEIT
>> Aftrap met dhr. C. Piena, wethouder Zorg & Welzijn en  
 Cultuur voor Oosterhoutse zorginstellingen.
>> Diverse weekbladen 
>> Interview ORTS
>> Social Media Gemeente Oosterhout

EEN CO-CREATIEPROJECT VAN
>> Speelgoedmuseum Op Stelten
>> Dementievriendelijk Oosterhout
>> Training van vrijwilligers info@samendementievriendelijk.nl

DIT PROJECT IS MOGELIJK GEMAAKT DOOR 
>> Gemeente Oosterhout.

PROJECT < 5PROJECT ‘ONVERGETELIJK SPEELGOED’, INTERACTIEVE RONDLEIDINGEN  
VOOR MENSEN MET ALZHEIMER EN HUN MANTELZORGER. IEDERE LAATSTE  

VRIJDAGOCHTEND VAN DE MAAND, JANUARI 2019 TOT DECEMBER 2020

INHOUD PROJECT
Dit jaar is het 50 jaar geleden dat de eerste mens op de maan 
landde. Na 20 juli 1969 kwam de vraag naar ruimtevaartspeel-
goed op gang, in sciencefictionfilms, illustraties in dag- en 
weekbladen, boeken, stripverhalen en hoorspelen. In de  
jaren 50 was dit speelgoed gebaseerd op de fantasie van de 
ontwerpers, later werd naar de werkelijkheid allerlei speel-
goed gemaakt dat in de tentoonstelling te zien was. 
Theek5 heeft een collectie boeken uitgeleend over ruimte-
vaart. Je kon in het ateliergedeelte dus echt een boekje lezen 
op de maan! De workshops digitale geletterdheid: ‘Robots 
bouwen’ en ‘films maken’ van Theek5 waren een groot succes.

EEN CO-CREATIEPROJECT VAN
Speelgoedcollecties van verschillende musea:
>> Museum Kinderwereld Rhoden
>> OV en speelgoedmuseum Doetinchem: Collectie Robots  
 van Pierre Jansen
>> Mini - Billund Wagenberg: Collectie LEGO-  
 ruimtevaartspeelgoed
>> Peter Batenburg, Expert Apollo 11 /  
 Collectie Schaalmodellen ruimtevaart
>> Speelgoedmuseum Op stelten

SAMENWERKING MET
>> Decorbouwers van het Openlucht theater:  
 De Raket naar de maan
>> Theek5: projectcollectie boeken over ruimtevaart  
 en maanlanding 

WORKSHOPS
>> Carla Bellaard Theek5 Workshops Digitale geletterdheid: 
>> ‘Lego We Do’, ‘Robots maken’ met iPad, 17 juli 2019
>> ‘Lego Story Starter’, slow stop movie, film met iPad 
 14 augustus 2019

PUBLICITEIT
>> Weekblad Het Kanton, 31 juli 2019 
>> Tijdschrift Dolls-house NL, augustus 2019
>> Vitrines Theek5

4 > PROJECT TENTOONSTELLING  
‘GEEF SPEELGOED DE RUIMTE, RUIMTEVAARTSPEELGOED EN BOEKEN LEZEN  
OP DE MAAN’, 13 JULI TOT 22 SEPTEMBER 2019
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INHOUD PROJECT
Een (wandel)route door een van de oudste delen van  
Oosterhout. Van Antoniuskerk naar de St. Jansbasiliek. Een 
route die in beeld brengt hoe het straatbeeld is veranderd 
sinds de oorlog en die laat zien hoe vrijheid gevierd wordt.

TIJDENS DE ROUTE
>> staan we stil bij de mensen die hun leven hebben 
 gegeven voor onze vrijheid;
>> worden de straten belicht zoals ze toen waren;
>> vieren we de vrijheid zoals ze dat toen deden;
>> gebruiken we muziek, dans, theater, nieuwe media als  
 ingrediënten/middelen; 
>> staat alles in het teken van samen: broederschap,  
 saamhorigheid, vriendschap, goede buur; 
>> zijn er projecties van films en foto’s te zien;
>> zijn er interviews over schuilen en huilen te zien en horen;
>> kunnen we een kijkje nemen in de schuilkelder; 
>> is er feest op verschillende pleintjes. 

ROUTE
Start: Antoniuskerk Via de St. Vincentiusstraat, Zandheuvel,  
Isabellastraat, Klappeijstraat naar de St. Jansbasiliek op de Markt.

EEN CO-CREATIEPROJECT VAN
>> Het Museumkwartier: Juul Langenberg; Mirte Oostrom;  
 Casper van Aggelen

>> Speelgoedmuseum Op Stelten: Annemarie Nieuwenhuijse
>>  Grafische vormgeving: Heidi Rombouts; realisatie Total Print
>> Fotomateriaal: Heemkundekring De Heerlijkheid
>>  Projecties: Bock-kunstenaars
>>  Schuilkelder St. Vincentiusstraat: Paul van Acker 
>>  Thomashuis, Vincentiusstraat, catering
>>  Bewoners Museumkwartier
>>  Caféhouders Klappeijstraat
>>  Musea: Bakkerijmuseum; Zandlopermuseum
>>  Catharinaparochie
>>  Tim RVS: monument hoek Zandheuvel St Vincentiusstraat
>>  Optredens: Lindy-hop, dansgroep; Big Band; Dansorgel
>>  Wilma Rekkers: film over Schuilen
>>  De Touwbaan: vlaggenproject in samenwerking met Juul  
 Langenberg
>>  Scholenproject Schuilen in samenwerking met Mirte Oostrom
>>  Gemeente Oosterhout: vlaggen

DIT PROJECT IS MEDE TOT STAND GEKOMEN DOOR
>>  Gemeente Oosterhout

PUBLICITEIT
>>  Diverse kranten en weekbladen (het Kanton en de Oosterhout)
>>  ORTS (ROS-D-TV), 28 september 2019
>> Ediat huis-aan-huisblad: De Vrije Stem

PROJECT < 7PROJECT IN HET TEKEN VAN DE 75 JARIGE BEVRIJDING VAN OOSTERHOUT 
‘KILOMETER VAN DE VRIJHEID’, 2 NOVEMBER 2019

STILLLEVEN BRABANT REMEMBERS, 11 - 29 SEPTEMBER 2019
In de maand september was als voorbereiding op de tentoonstel-
ling ‘Speelgoed uit de oorlog’ en de ‘Kilometer van de vrijheid’, 
het STILLEVEN “VLUCHTEN DOOR VOOR- OF ACHTERDEUR” ten-
toongesteld in de entreehal van het Speelgoedmuseum.

REALISATIE
de gemeente Oosterhout en “Brabant Remembers” van Foundation  
Crossroads Brabant 40-45. Zie voor uitgebreide informatie:

https://www.brabantremembers.com/verhalen/

Bij het STILLLEVEN staat informatie over het verzet van pater Jaco-
bus Kerssemakers van de Paulusabdij tegen de Duitse bezetting. 

IEDEREEN KAN DIT STILLEVEN GRATIS BEZOEKEN,  
VOOR EEN VERDER BEZOEK AAN HET MUSEUM  
IS EEN ENTREEBEWIJS NODIG. 

EEN CO-CREATIEPROJECT VAN
>> Gemeente Oosterhout
>> De Cultuurloper intermediair
>> Heemkundekring Oosterhout
>> Fotografie Casper van Aggelen

INHOUD PROJECT
In het teken van de 75-jarige bevrijding van Oosterhout,  
wordt er een tentoonstelling gehouden over speelgoed dat in 
de Tweede Wereldoorlog gemaakt is. De collectie die getoond 
wordt is van Nellie Heemskerk, oprichtster van het Speel-
goedmuseum. In de sfeer van de jaren ’40-‘45 is te zien met 
welk speelgoed kinderen gedurende de oorlog speelden. Ook 
worden familiespellen getoond waarbij het er in de huiskamer 
heel wat ruiger aan toe ging dan aan het front, waar soldaten  
onschuldige spelletjes speelden als kaarten, dobbelen en 
vraag- en antwoordquizjes. De werkelijkheid was voor hun  
al bloedig genoeg.

EEN CO-CREATIEPROJECT VAN
>> Speelgoedmuseum Op stelten (eigen collectie oorlogsspeelgoed)
>> Nellie Heemskerk, curator
>> Gast-curatoren: Familie van Eck voor het Bakjesspel uit WOII van  
 Guus van Eck en onder eigen beheer uitgebracht spel MR.GUBA
>> Brabants Museum Oud Oosterhout
>> Kringloopwinkel Klappeijstraat

PUBLICATIES
>> Film op locatie, Wilma Rekkers Simone Leijten,  
 Ingrid van Delft: documentaire over het leven 
 van Nellie Heemskerk, 21 november 2019
>> Weekblad Het Kanton / De Oosterhouter
>> Publicatie in de ‘KM van de vrijheid’

6 > PROJECT PROJECT IN HET TEKEN VAN DE 75 JARIGE BEVRIJDING VAN OOSTERHOUT 
‘SPEELGOED UIT DE OORLOG’, COLLECTIE VAN NELLIE HEEMSKERK.  
11 OKTOBER 2019 T/M 5 JANUARI 2020
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SPELEN - HET ZIJ MET SPEELGOED, OF LEKKER BUITEN 
OF MET EEN GEZELSCHAPSSPEL - VINDT IEDEREEN LEUK. 
LOGISCH, WANT ALS EEN ACTIVITEIT NIET LEUK IS, KAN HET 
GEEN SPELEN ZIJN. DE VRAAG IS OF WIJ - EN DAN DENK IK 
VOORAL AAN ONZE KINDEREN - ER NOG WEL VOLDOENDE 
AAN TOE KOMEN... 

KINDEREN HEBBEN TEGENWOORDIG EEN VOLLE AGENDA: 
SCHOOL, HUISWERK, SPORTEN, CLUBJES, NOEM MAAR OP. 
EN DE REST VAN DE VRIJE TIJD WORDT AL SNEL OPGEVULD 
MET DIGITALE ACTIVITEITEN ZOALS SOCIALE MEDIA EN 
COMPUTERGAMES. ALLEMAAL BELANGRIJK EN LEUK, MAAR 
BLIJFT ER NOG PLEK VOOR AL DAT MOOIE ‘ECHTE’ SPEEL-
GOED EN DE LEUKE SPELLETJES DIE WE MET ZIJN ALLEN 
GEZELLIG AAN DE TAFEL KUNNEN SPELEN?

SPELEN:  
WETENSCHAPPELIJK BEWEZEN DAT HET SLIMMER MAAKT
Kinderen en jongeren hebben het druk, en voor de ouders is 
het al niet anders. Nemen we nog wel de tijd om leuke dingen 
samen te doen binnen het gezin? Om even samen aan tafel te 
gaan zitten om een spelletje te doen? 
In sommige gezinnen wordt veel (samen) gespeeld. In andere  
gezinnen wordt maar zelden of helemaal niet gespeeld. 
Spelen - en vooral samen spelen - is niet alleen heel leuk, het 
verbindt en is belangrijk voor de ontwikkeling van jong en oud. 
Hoog tijd om het spelen weer in ere te herstellen! Mijn voor-
stel voor een gezond dagmenu aan activiteiten: speel gemid-
deld minstens een half uur per dag met speelgoed of een echt 
spel, en het liefst samen. 
Ook goed om tegenwicht te bieden aan de verslavende verlei-
ding van computerspelletjes en sociale media. 
Digitale spellen horen er tegenwoordig voor veel kinderen en 
volwassenen gewoon bij, maar we moeten daarbij wel op pas-
sen dat er geen monocultuur ontstaat. Voor sommige kinderen 
en volwassenen kunnen digitale spelletjes dusdanig versla-
vend zijn dat er steeds minder ruimte en interesse overblijft 
voor andere activiteiten. Denk aan huiswerk maken, bewegen, 
dingen samen met anderen doen, sporten, clubjes... Sociale 
contacten en zelfs de nachtrust kunnen in het geding komen.

In het opvoeden past een breed scala aan leuke en leerzame 
activiteiten die spelenderwijs bijdragen aan de ontwikkeling 
van allerlei vaardigheden van onze kinderen. Kijk naar jonge 
dieren en zie hoe zij met duidelijk plezier spelen en intussen 
alles leren wat ze voor later nodig hebben. Dat is ook geble-
ken uit wetenschappelijk onderzoek: wanneer jonge dieren 
opgroeien in een verrijkte omgeving met veel mogelijkheden 
om te exploreren (spelen), dan worden ze slimmer.
Hun hersenen ontwikkelen zich beter en maken meer verbin-
dingen (1,2,3). Spelen is van nature ‘ ingebakken’ bij zoogdie-
ren (4) en als het voor andere dieren belangrijk is, dan geldt 
dat op zijn minst ook voor mensenkinderen. Door kinderen 
van jongs af aan gevarieerde spelmogelijkheden te bieden 
kunnen ze hun wereld op een veilige en positieve manier leren 
kennen, kunnen ze allerlei vaardigheden ontwikkelen en hun 
talenten ontdekken. Voor een brede harmonieuze ontwikkeling 
is spelen onontbeerlijk!

KORTOM bied je kinderen en jezelf de mogelijkheden en de 
ruimte om lekker te spelen. In elk geval een half uur per dag. 
De belangrijkste redenen op een rijtje:

ONTSPANNING EN PLEZIER BELEVEN
Spelen doen we omdat het leuk is. Lekker ontspannen na ver-
moeiende activiteiten! Spelen zorgt voor een fijn gevoel en het 
mooist is als je dat met gezinsleden of vrienden kunt delen. 
Regelmatig leuk bezig zijn geeft ook op andere momenten een 
positief gevoel. Je krijgt er energie van en kunt allerlei minder 
leuke dingen beter aan. Spelen is even bijtanken en vitamine 
opdoen voor de rest van de dag. Een goede medicijn tegen 
somberheid! Fysiek spelen is goed voor lichaam en geest (5).

HECHTING
Op de jongste leeftijden bevordert het samen spelen met een 
ouder de hechting. Vanuit het gevoel van de veiligheid die de 
ouder biedt, kan je kindje nieuwe en misschien wel spannende 
dingen ontdekken en zijn of haar wereld leren kennen. Het 
(fysiek) samen spelen bevordert de communicatie, de taalont-
wikkeling , de motoriek en het begrip van oorzaak en gevolg 
(5). Spelen legt in deze levensfase de basis voor zelfvertrou-
wen en gezonde sociale interacties op latere leeftijd.

FANTASIE, CREATIVITEIT, SYMBOLISCH DENKEN 
Na de babytijd komt daar dan het spelen met voorwerpen en 
de ontwikkeling van fantasiespel, creativiteit en symbolisch 
denken bij. Spelen met poppen, theeserviesjes, auto’s en blok-
ken. Denk ook aan de ontwikkeling van taal (6) en het getalbe-
grip (7): spelenderwijs krijgen kinderen inzicht in aantallen en 
hoeveelheden. Fantasiespel bevordert daarnaast de ontwikke-
ling van de executieve functies, vaardigheden als plannen en 
flexibel denken, nodig voor doelgericht gedrag (8.9.10).

SOCIALE VAARDIGHEDEN EN EMOTIEREGULATIE 
Op alle leeftijden biedt de speel- en spelsituatie de mogelijk-
heid om je kinderen in een gecontroleerde, positieve omge-
ving om te leren gaan met uitdagingen op sociaal-emotioneel 
gebied: leren om samen te spelen en met regels en frustraties 
om te gaan. Vragen om mee te doen, wachten op je beurt, 
geven en nemen, leren om met verlies om te gaan. Goed voor 
het opdoen van sociale vaardigheden en het omgaan met 
emoties (11).

VERBONDENHEID
Samen spelen of een spelletje spelen zorgt voor verbonden-
heid in het gezin of tussen vrienden. Wat is er fijner dan sa-
men leuk bezig zijn, vrolijkheid en spanning te delen? Tijdens 
het spel kunnen we de waan van alledag achter ons laten 
en samen genieten. Tegenstellingen kunnen even vergeten 
worden en we kunnen op een positieve manier met elkaar 
bezig zijn en samen plezier hebben. Een goed moment om te 
communiceren en dingen met elkaar te delen en de band weer 
aan te halen. Zeer aan te bevelen voor pubers met moeilijke 
ouders! Ook fijn om de band tussen de generaties warm te 
houden. Opa’s en oma’s kunnen ook heerlijk meedoen.

KENNIS OPDOEN
Spelen is leerzaam van 0 tot 99 jaar! Als baby leer je de wereld 
die via je zintuigen binnen komt te begrijpen en met je handen 
en voeten te manipuleren. De peuter leert een kopje thee 
inschenken, haar kammen, met auto’s rijden, torens bouwen, 
voetballen, de pop verzorgen, over kleuren en aantallen, 
oorzaak en gevolg. Wat oudere kinderen vinden het vaak leuk 
om met schoolse kennis bezig te zijn in educatieve spelletjes. 
Nog wat later wordt het leuk om met anderen in competitie te 
gaan over wie het meeste weet in letter- en woordspelletjes of 
kennisspellen waar het hele gezin aan mee kan doen.

LOGISCH DENKEN, PLANNEN EN STRATEGISCH INZICHT
Vanaf ongeveer acht jaar worden kinderen steeds beter in het 
doorzien en toepassen van de regels in een spel. Hoe kun je 
je tegenstanders te slim af zijn? Vooruit kijken, bluffen, op het 
juiste moment toeslaan: het zorgt voor veel spanning. Spellen 
bevorderen daarmee het vermogen om te plannen en het stra-
tegisch inzicht. Ook heel waardevol in het echte leven.

JE HERSENS FIT HOUDEN
Waar spelen en spellen op jonge leeftijd de ontwikkeling van 
de hersenen en allerlei vaardigheden bevorderen, kunnen 
speelactiviteiten op hogere leeftijd er juist voor zorgen dat 
onze hersens getraind en fit blijven (12). Voor dementerende 
bejaarden kan een eenvoudige speelactiviteit plezierige  
afleiding geven in het dagelijks leven en zorgen voor  
verbondenheid met familie en anderen.

Met zoveel positieve eigenschappen van spelen en spellen kan 
de conclusie alleen maar zijn dat we meer moeten spelen. En 
vooral meer samen moeten spelen. Speel als ouder van jongs 
af aan met je kinderen of zet ze samen aan het spelen en blijf 
dat doen. Het perfecte recept voor een harmonieuze  
ontwikkeling van je kinderen en het gezin.

NOG ENKELE TIPS TOT SLOT
>> Zorg voor een gevarieerd aanbod van speelgoed en spellen.
>> Zorg dat het uitdagingsniveau aansluit bij wat je kind aan  
 kan. Als kinderen van verschillende leeftijden meedoen  
 met een spelletje, maak dan de regels soepeler voor de  
 jongsten of laat ze met een ander kind meespelen.
>> Help je kind goed op gang, zeker als de spelregels  
 ingewikkeld zijn voor je kind.

Ger Ramakers, Ontwikkelingspsycholoog OntwikkelingsAdvies.nl
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1 > BIJLAGE RECEPT VAN DE ONTWIKKELINGSPSYCHOLOOG: 
SPEEL IEDERE DAG 30 MINUTEN
GOED VOOR WELZIJN, VERBONDENHEID EN ONTWIKKELING! 
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IN DEZE TIJD, WAARIN ALLES DRAAIT  
OM ZELF ERVAREN EN BELEVEN,  
ZIJN MUSEA BELANGRIJKER DAN OOIT.  

HET ZIJN PLEKKEN VOOR BEZINNING,  
VERWONDERING, VERBAZING EN  
ONTROERING, ALLEMAAL EMOTIES  
DIE MUSEA EEN INTRINSIEKE  
WAARDE GEVEN. 

MEEGEWERKT AAN DEZE BELEIDSVISIE HEBBEN

GRE BEEKERS
MATTIE BROEKMANS 
BEN DE ROOIJ
PETRA THEUNISSEN
MIEKE VOSSENAARS
ANNEMARIE NIEUWENHUIJSE 

INTERVIEWS > LAURA PIJPERS

FOTOGRAFIE > RON MACHIELSE, CASPER VAN AGGELEN

VORMGEVING > HEIDI ROMBOUTS

>> OVERIGE PROJECTEN 2019 
>> Deelname aan de cultuurmanifestatie, 7 februari 2019
>> Cultuurprijsuitreiking 2019, 17 maart 2019
>> Lezing en workshop poppendokter, 25 mei 2019
>> Expo Tentoonstellingsborden Houthaven, 
 21 juni - 10 juli 2019
>> Open Monumentendag, 15 september 2019
>> Landelijke Kruidvatactie, 7 oktober - 31 december 2



SPEELGOED- EN CARNAVALSMUSEUM 
“OP STELTEN”

ZANDHEUVEL 51, 4901 HT OOSTERHOUT
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INFO@SPEELGOEDMUSEUM.NL


