
Nieuwsbrief    Speel-O-Theek De Wissel    najaar 2016 

Op woensdag 30 november om 10.00 uur is er speciaal voor 
de kleinsten weer onze 
jaarlijkse sinterklaaspop-
penkast. Het is voor leden 
en niet-leden, dus neem 
gerust vriendjes en vrien-
dinnetjes mee. Na afloop 
krijg je ook een klein  
presentje en wat lekkers. 
De Speel-o-theek is open 
van 09.00 tot 11.00 uur.  
De toegang is gratis en 
voor de volwassenen staat 
er thee en koffie klaar.  
Tip: wil je die dag speel-
goed inleveren en/of lenen?  
Lever dit dan bij voorkeur in voordat de poppenkast begint. 

Net zoals vorig jaar, gaan we dit 
jaar ’s middags knutselen voor 
kerst. Zo kunnen schoolgaande 
kinderen ook meedoen.  
Op woensdag 21 december is 
iedereen vanaf 14.15 uur welkom.   
Ouders en/ of verzorgers mogen 
de jongste kinderen natuurlijk 
meehelpen. Er is limonade, koffie, 
thee en wat lekkers. Na afloop 
neem je je knutselwerk mee naar 

huis. De toegang is gratis en de middag eindigt om 16.15 uur.  
 

Let op! De uitleen van speelgoed stopt deze middag gewoon 
om 16.00 uur. 

Iedere laatste woensdag van 
de maand van 10.00 tot 11.00 
uur is er een thema-ochtend 
voor kinderen van 0-4 jaar.  
Elke maand is er een ander 
thema. De toegang is voor 
iedereen gratis. Koffie, thee en 

ranja staan klaar. In verband met de kerstvakantie is de  
thema-ochtend in december een week eerder, namelijk op 
woensdag 21 december.  
Het thema is deze keer “Twinkel, twinkel kleine ster”.  
Kom gezellig langs! 

Voorafgaand aan Sinterklaas en de kerst-
vakantie mag je weer één stuk speelgoed 
extra lenen. Dit kan op zaterdag 3 decem-
ber, woensdag 21 december en vrijdag 23 
december. Heb je in de weken voor de extra 
uitleendata al speelgoed geleend? Dan ben 
je op deze dagen van harte welkom om een 
extra stuk speelgoed te lenen. 
 
Bovenop deze actie mag er één stuk speel-
goed extra geleend 
worden van het sint/
kerst speelgoed dat 
op onze themazuil 
beschikbaar is,  
tot aan de kerstva-
kantie. OP=OP  
Tip: uitgespeeld breng het dan snel terug en 
leen weer wat nieuws van het Sint en kerst 
speelgoed. 

Per 1 april 2017 worden de abonnementen 
weer verlengd. De kosten blijven hetzelfde, 
namelijk €22,50 voor het eerste kind en 
€15,00 euro voor elk volgend kind binnen 
een gezin. Wil je het abonnement niet   
verlengen? Geef dit dan vóór 1 februari 
2017 door aan Speel-o-theek ‘De Wissel’, 
t.a.v. Ledenadministratie, Houtsmastraat 97, 
7002 KD Doetinchem of per e-mail:  
ledenadministratie@speelotheekdoetinchem.nl.  

Vergeet niet het lidnummer te vermelden!  

 

Onze koffieruimte is opgeknapt en vanaf  
24 augustus 2016 geopend. Elke woensdag 
van 09.00 tot 11.00 uur én van 14.00 tot 
16.00 uur is er de mogelijkheid om gezellig 
een gratis "bakkie" te doen. Terwijl de kinde-
ren spelen kunnen de volwassenen gezellig 
met elkaar praten en ervaringen uitwisselen. 



In het nieuwe jaar is de Speel-o-theek, net als afgelopen ja-
ren, elke eerste zaterdag van de maand geopend van 10.30 

tot 12.00 uur. De eerste 
zaterdag van januari valt 
in de kerst-vakantie. 
Daarom houden we het 
op zaterdag 14 januari 
2017. Omdat het nieuwe 
jaar dan net van start is 
gegaan, verwelkomen 
we dan iedereen  
graag voor een  

nieuwjaarsgroet met koffie, thee, limonade en wat lekkers.  
Je kunt ook gewoon speelgoed inleveren en lenen.  
Bovendien mag je deze zaterdag één stuk speelgoed extra 
lenen uit het hele assortiment. 

Vanaf 1 september 2016 is er 
een speciale categorie met  
verjaardagsspeelgoed.  
Ben jij jarig?  
Dan mag je twee spellen  
extra lenen voor je feestje!  
De spellen of speelgoed zijn 
gratis te leen, naast je  
lidmaatschap. Je kunt twee 
stuks kiezen uit de blauwe 
boxen. De uitleentermijn is 
twee weken en reserveren is mogelijk.  
Informeer bij onze medewerkers naar de mogelijkheden! 
 
 

 
 

Op 13 november 2016 was  
Annelies Kreeftenberg 30 jaar vrijwilligster 
bij de Speel-o-theek. Tijdens een  
gezellige bijeenkomst op 5 november is zij 
hiervoor door de andere medewerkers in 
het zonnetje gezet.   
Wij danken Annelies voor haar inzet! 

 

 
 
 

 

 Kerstvakantie: ma 26 dec t/m zo 8 jan ‘17  
 Voorjaarsvakantie: ma 27 febr t/m zo 5 maart ‘17 
 Goede vrijdag: vr 14 april 2017 
 Meivakantie: ma 24 april t/m zo 7 mei 2017  
 Dag na Hemelvaart gesloten:  vr 26 mei 2017 
 Zomervakantie: za 8 juli t/m zo 20 augustus 2017 
 
Tijdens de zomervakantie gelden aangepaste openingstijden. 
Meer informatie hierover vind je te zijner tijd in de  
Wissel Express, op de informatieborden en op 
www.speelotheekdoetinchem.nl  

…het voor ons heel 
prettig is als je een  
wijziging in gegevens 
(bijvoorbeeld een 
nieuw e-mailadres of 
telefoonnummer) direct 
aan ons doorgeeft.  
...we leuke houten 
bordspellen hebben 
voor de winteravonden  
...er opstapjes zijn voor speelgoed dat hoog 
staat  
...we in het nieuwe jaar verder gaan met 
speelgoed kopen dat op de wensbriefjes 
aan de ideeënbomen is gehangen.  
...bij de uitleenbalie handige briefjes liggen 
met daarop onze activiteiten, thema-
ochtenden en de dagen waarop extra speel-
goed geleend mag worden 

 ...de OBS Overstegen dit jaar onze kerst-
boom komt versieren 
...we elk jaar een andere basisschool  
uitnodigen voor het versieren van onze 
kerstboom 
 
 
 
 

 

De Wissel Expresss verschijnt tweemaal 
per jaar 
 

Redactie 
Ingrid Boekhorst-Hallers, Ilse Versteeg en  
Annelies Kreeftenberg   
Vormgeving 
Bauke Kappert, Studio Hallo!   
Copy 
info@speelotheekdoetinchem.nl   
Openingstijden Speel-o-theek 
wo. 09.00-11.00 en 14.00-16.00 uur  
vr. 18.30-19.30 uur 
1e zaterdag v.d. maand 10.30-12.00 uur   
Gelegenheid voor gratis koffie drinken: 
Wo. 09.00-11.00 uur en 14.00-16.00 uur 
Thema-ochtend: 
Laatste wo. v.d. maand 10.00-11.00 uur 
Adres 
Houtsmastraat 11b, 7002 KA Doetinchem  
t. 06 12658761 (tijdens openingstijden)  
of 0314 39 12 30 (informatie)  
info@speelotheekdoetinchem.nl 


