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College actief tijdens NL Doet
Collegeleden maakten speelgoed schoon en zij zetten zich, samen met vrijwilligers en leerlingen
in voor een pluktuin bij Aeres (V)MBO Nijkerk, dit is de nieuwe naam van Groenhorst Nijkerk
aan de Luxoolseweg.
NL Doet wordt georganiseerd door het Oranjefonds om vrijwilligerswerk in de spotlights te zetten In heel
Nederland te stimuleren om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken. Vrijwilligers zijn het
kloppend hart van vele sociale initiatieven en het college van Nijkerk wil op deze speciale dag laten zien
hoe belangrijk actieve burgers voor de samenleving zijn.
Burgmeester Renkema: "In In onze gemeente zijn veel mensen die zich belangeloos inzetten. Al deze
vrijwilligers zijn onmisbaar bij het vergroten van de veerkracht, vitaliteit en zelfredzaamheid van onze
samenleving. Zij verdienen dan ook alle lof!"
Ecologische pluktuin
De wethouders Nadya Aboyaakoub-Akkouh en Wim van Veelen, startten enthousiast bij de school aan
de Luxoolseweg. De school is bezig met het aanleggen van een ecologische pluktuin. De opbrengst van
de toekomstige pluktuin gaat onder andere naar de voedselbank. Op vrijdag 9 maart gingen de
wethouders met de hulp van vrijwilligers en leerlingen en docenten van de hoveniersopleiding aan de
slag mee te helpen aan het verder vormgeven van de pluktuin.
Wethouder Wim van Veelen is enthousiast: "Eén van de aspecten van dit project is verbinding met
maatschappelijke organisaties binnen Nijkerk. Dat spreekt mij zo aan in dit project, we werken 'Samen
aan Nijkerk'. Nadya Aboyaakoub sluit zich hier van harte bij aan: "Leuk om vandaag op een school actief
met leerlingen en met vrijwilligers bezig te zijn".
Speelotheek Pinoccio
In de bibliotheek in Nijkerk, bij speelotheek Pinoccio werd speelgoed schoongemaakt door wethouder
Marly Klein en gemeentesecretaris Gert van Beek. Wethouder Marly Klein geeft daarbij aan: "Goed
speelgoed is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Door middel van spel kunnen kinderen zich
op bijna alle vlakken ontwikkelen. Maar speelgoed kan erg duur zijn en soms vindt een kind het maar
een korte periode interessant. Ook kunnen taalmaatjes en vrijwilligers van de Voorleesexpress terecht bij
Speelotheek Pinoccio voor Taal- en Denkspellen die zij kunnen gebruiken bij het oefenen van de
Nederlandse taal. Daarom ben ik blij dat Speelotheek Pinoccio in de gemeente Nijkerk actief is.Pinoccio
is een uitkomst voor alle ouders die hun kinderen regelmatig nieuw en uitdagend speelgoed willen
geven, zonder daar al teveel geld voor te betalen.”
Stichting Speelotheek Pinoccio is op zoek naar een nieuwe voorzitter. Ben jij goed in het omgaan met
vrijwilligers, het onderhouden van externe contacten en het bewaken van de grote lijnen van de stichting.
Bij de Speelotheek zijn ze ook op zoek naar een topper met de juiste ervaring in PR & Communicatie.
Heb jij de vlotste pen, goede ideeën en heb je veel motivatie? Dan ben jij misschien wel het nieuwste
teamaanwinst voor Pinoccio. Meer informatie is te vinden op:
http://www.speelotheekpinoccio.nl/vrijwilliger-worden/
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