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De ontstaansgeschiedenis 
De stichting legotheek Eefde is in 2015 opgericht door 2 broers met een passie voor Lego. Beiden 

hebben hun Lego-verzameling van in totaal circa 1.000 sets beschikbaar gesteld om een goede 

startcollectie te hebben (door schenkingen en aankoop van nieuwe sets zijn er thans meer dan 

2.000 verschillende sets beschikbaar). 

De dagelijkse activiteiten worden uitgevoerd door 20 vrijwilligers uit de regio Zutphen-Deventer-

Apeldoorn (de leeftijd varieert van 15 – 84 jaar). Er worden geen vergoedingen betaald. 

Het werkt als een bibliotheek, maar dan met Lego sets i.p.v. boeken. Geïnteresseerden/leden 

betalen een lidmaatschap van € 12 per jaar en daarnaast een klein bedrag per geleende set. 

De legotheek is gevestigd in het Poortgebouw van de voormalige Detmerskazerne in Eefde, een 

gebouw alleen bestemd voor activiteiten met een sociaal maatschappelijke doelstelling.  

 

 

Statutaire doelstelling 
De stichting heeft als doel: 

a. Het bieden van speelgelegenheid en het stimuleren van spelen met bouwstenen voor 

jongeren en ouderen; 

b. Het uitlenen van sets van bouwstenen aan educatieve instellingen (en aanverwante 

organisaties) en aan particulieren; 

c. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

- Het organiseren van bijeenkomsten en evenementen waarbij bouwstenen op educatieve en 

constructieve wijze gebruikt kunnen worden; en 

- Het openstellen van ruimtes die de stichting tijdelijk of permanent tot haar beschikking 

heeft. 

De stichting beoogt niet het maken van winst. 

 

 

Missie 
De legotheek Eefde is opgericht om kinderen en volwassenen van 4 – 99 jaar de gelegenheid te 

geven Lego sets te bouwen zonder ze daarvoor te hoeven kopen: van ‘bezit’ naar ‘gebruik’. Met 

name de grote sets van Lego zijn duur (de grootste kost € 850) en daardoor voor de meeste 

mensen onbetaalbaar om als speelgoed aan te schaffen. Op deze manier zijn naast de kleinere en 

middelgrote sets ook de grote/dure toegankelijk voor iedereen. 



 

Lego is een zeer educatief speelgoed. Kinderen en volwassenen leren: 

- Bouwtekeningen lezen; 

- Trainen het ruimtelijk inzicht en de kleurherkenning; 

- Ontwikkeling van de fijne motoriek; 

- Samen spelen (om en om steentjes zoeken en bouwen); 

- Fantasie te gebruiken door verhalen te bedenken bij de sets met poppetjes; 

- Technische inzichten in pneumatiek, hydrauliek, versnellingssystemen, motoren, 

elektriciteit, zonne- en windenergie etc. (Lego Technic en Lego Dacta) 

 

Ook kinderen en volwassenen met een lichamelijke of geestelijke beperking spelen graag met Lego. 

Mensen met autisme vormen een bijzondere groep in deze. Het bouwen met de Legosteentjes zorgt 

ervoor dat de creativiteit geprikkeld wordt, iets dat tot nu toe als zeer moeilijk werd ervaren. 

 

De legotheek wordt ook beschikbaar gesteld aan lagere en middelbare scholen, BSO’s, 

verzorgingstehuizen en instellingen met mensen die niet zelfstandig in de maatschappij kunnen 

functioneren. Hier hanteren we speciale tarieven voor. 

 

 

Visie 
De legotheek Eefde is er voor iedereen. Diversiteit & inclusiviteit behoren tot onze kernwaarden. 

Afkomst, inkomen, nationaliteit of status zijn niet belangrijk voor ons. We vinden het belangrijk 

dat mensen zich welkom voelen. 

We richten ons op het bieden van een alternatief voor computerspelletjes/’gamen’ door het 

aanbieden van een laagdrempelige toegang tot Lego in alle aspecten. 

 

We vinden persoonlijk contact belangrijk. De legotheek is een plek waar individuen en groepen 

(zowel gezinnen als schoolklassen) samen kunnen komen om elkaar te ontmoeten, Lego-sets te 

lenen en om samen te spelen/bouwen. We hebben een huiskamer-sfeer gecreëerd met twee grote 

speeltafels met Lego steentjes en een speelkleed met Duplo, die tijdens de openingsuren gebruikt 

kunnen worden om te bouwen. Hier wordt veel gebruik van gemaakt.  

De vrijwilligers en deelnemers moeten in een gemoedelijke sfeer ruimte krijgen om hun ‘ding’ te 

doen en zich te kunnen ontwikkelen. We creëren ruimte voor tijd en aandacht voor elkaar. 

 

 

Het Poortgebouw van de voormalige Detmerskazerne 
Met de gemeente Lochem is overeenstemming bereikt over de exploitatie van het Poortgebouw. 

Per 1 februari 2020 is de Stichting legotheek Eefde de facto economisch eigenaar van het 

Poortgebouw, met vanuit de gemeente als voorwaarde dat in het gebouw alleen sociaal 

maatschappelijke activiteiten mogen plaatsvinden (en dus geen horeca, detailhandel of 

commerciële activiteiten anderszins) en dat de eigenaar volledig verantwoordelijk is voor alle 

kosten (energie, onderhoud, renovatie, isolatie) en baten (de huurinkomsten van de gebruikers). 

Voorheen was Stichting Werkatelier Lochem de exploitant, maar deze stichting is opgeheven per 1 

februari. 

De huidige huurders zijn: 

- Stichting legotheek Eefde 

- Stichting Aanpak Fiets- en E-bikediefstal (S.A.F.E.) 

- Stichting Eefde (lokale bierbrouwers) 

- De (N)achtvlinder  

- Stichting Veteranen Oost Nederland (S.V.O.N.) 

- Een thuiszorgorganisatie 



- Een leer-werkplaats van H. van der Most, waarin deelnemers vanuit een uitkeringssituatie 

weer werkritme en werkervaring opdoen en een beroep leren 

- De gebruiker van de bedrijfswoning (ook verantwoordelijk voor de 24-uurs bewaking van 

het gebouw) 

 

In totaal zijn er circa 30 vrijwilligers, UWV-deelnemers en stagiaires op wekelijkse basis actief 

bezig in het Poortgebouw. Deze groep bestaat thans uit 6 verschillende nationaliteiten 

(asielzoekers meegerekend). 

 

We werken nauw samen met begeleidende instanties op dit gebied, zoals ’t Baken, Gelre werkt, 

Trajectum, Cachet, Praktijkschool Zutphen, de gemeente Lochem en anderen. Ook inbreng van 

vrijwilligers wordt gestimuleerd en gewaardeerd.  

 

Organisatie 
1. Contactgegevens: 

Stichting legotheek Eefde 

Postadres: Jolinkweg 2, 7211 DM  Eefde 

Bezoekadres: Kazerneplein 6, 7211 BM  Eefde 

Website: www.legotheek.nl 

E-mail: info@legotheek.nl 

2. Inschrijvingen: 

Kvk-nummer: 64442217 

Fiscaal nummer: 855667485 

IBAN: NL59 RABO 0307 9683 67 

3. Bestuur: 

Frans Snijders Blok 

Tessel Snijders Blok 

Iris Snijders Blok 

Het bestuur is onbezoldigd. 

 

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

