
Verlenging Abonnementen 
Per 1 April 2011 dienen de abonnementen weer verlengd te worden. 

De kosten voor het abonnement worden voor 2011 niet verhoogd. 

U betaalt € 22.50 voor het eerste kind. 

Nieuw is, dat u voor ieder volgend kind slechts € 15.- betaalt. 

Een clubabonnement is vanaf 2011 niet alleen voor scholen en instel-

lingen, maar ook voor gastouders die kunnen aantonen als zodanig te 

zijn geregistreerd. Zij kunnen per keer 3 stuks speelgoed lenen. De 

kosten van een clubabonnement zijn € 45.- 

Mocht u een abonnement niet willen verlengen dan dient u dit voor  

1 Februari schriftelijk door te geven aan Speel-O-Theek De Wissel, 

Houtsmastraat 11b, 7002 KA  Doetinchem of per e-mail naar: 

speelotheekdoetinchem@kpnmail.nl 

Als er niet op tijd wordt opgezegd bent u weer voor één jaar lid. 
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Koffieruimte 
Voor leden en niet-leden is er 

iedere woensdagochtend van 

09.30 tot 11.00 uur in de lokaal 

naast de Speel-O-Theek gelegen-

heid om te komen thee/koffie 

drinken (voor de kleintjes is er limonade). En 

terwijl de kinderen spelen kunnen de “grote 

mensen” met elkaar ervaringen uitwisselen 

over allerlei  zaken. Iedereen is welkom en de 

thee/koffie/limonade is gratis. 

Op de eerste woensdag van de maand is er al-

tijd een thema ochtend. Men kan hier geheel 

vrijblijvend bij aanschuiven. 

 

De thema’s tot de grote vakantie zijn: 

 

5 januari: Hoe organiseer ik een “voordelig” 

  kinderfeestje? 

2 februari: Voorlezen met kleine kinderen  

  (hoe en wanneer doe je dat) 

  Aan het einde wordt er voorgele

  zen. 

6 april: Samen met je kind een paashaas     

  maken met een “gevuld mandje” 

4 mei:  Vakantie met “kleine” kinderen 

 

Meedoen aan de thema’s is gratis. 
Week van de Speel-O-Theek 
Van zaterdag 28 mei t/m zaterdag 4 juni 2011 wordt er weer lande-

lijk aandacht besteed aan de Speel-O-Theken van Nederland. 

In deze “week van de Speel-O-Theek” starten wij op zaterdag 28 mei 

van 11.00 tot 15.00 uur met een feestelijk gebeuren om onze Speel-O

-Theek in het zonnetje te zetten. 

Op woensdag ochtend 1 juni 2011 kunnen de jongste kinderen van 

09.30 tot 11.00 uur geheel gratis komen knutselen en spelen in de 

Speel-O-Theek. 

Ook op woensdag middag 1 juni 2011 zijn kinderen van 14.00 tot 

16.00 uur welkom om te komen knutselen en spelen. Uiteraard is dit 

ook gratis. Niet leden zijn ook  van harte welkom. 

Poppenkast 
Op woensdag 1 december 2010 is er om 10.00 

uur poppenkast. Het is voor leden en niet-

leden, dus neem gerust vriendjes en vriendin-

netjes mee. Na afloop krijg je ook nog een 

klein presentje en wat lekkers. Van 09.30 tot 

11.00 uur zijn we geopend, er is dus ook nog 

tijd om te kleuren en te knutselen. 

De toegang is geheel gratis en voor de grote mensen staat er thee en 

koffie klaar. 

Nieuwe Uitleenregel 
Tot nu toe kon men per abonnement slechts één stuks speelgoed le-

nen.  

Vanaf 1 April 2011 gaat dat veranderen. U  kunt  vanaf die datum, 

naast een stuk speelgoed, ook een puzzel (categorie 3) lenen. Dit 

geldt zo lang de voorraad strekt. Uiteraard doen wij ons best om ruim 

voldoende puzzels op voorraad te hebben. Begin 2011 zal de collec-

tie puzzels dan ook worden uitgebreid. 

Natuurlijk dient de puzzel weer tegelijk met het geleende speelgoed 

terug te worden gebracht. 

Website 
Na lang zoeken hebben we 

iemand weten te vinden die 

de website van de Speel-O-

Theek wil gaan verbeteren. 

Er waren wel diverse aanbiedingen, maar het 

financiële plaatje dat er dan bij kwam kijken 

paste helaas niet in ons budget. Nu hebben we 

gelukkig iemand gevonden die het belangeloos 

wil gaan doen. Als alles een beetje mee zit ho-

pen we volgend jaar te beginnen met een nieu-

we website. 

Extra uitleen 
Op woensdag 14  en vrijdag 17 December mag 

u per abonnement iets extra’s lenen. Er kan 

gekozen worden uit een puzzel of een spel. Er 

zit maar één voorwaarde aan verbonden. Alles 

dient weer tegelijk te worden ingeleverd en op 

tijd. Te laat inleveren is dubbele boete. 
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Prikbord 
In de Speel-O-Theek en de koffieruimte 

hangt een prikbord waarop u de laatste 

nieuwtjes kun vinden. 

Ideeënbus 
Op de tafel in de speel-o-theek staat een 

ideeënbus. Mocht u een leuk idee heb-

ben schroom dan niet en  doe dit in de 

ideeënbus. 

Colofon: 

Verschijnt tweemaal per jaar 

Oplage: 300 exemplaren 
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Openingstijden Speel-o-theek: 

Woensdag:  09.30 – 11.00 uur 

en   14.00 – 16.00 uur 

Vrijdag:  18.30 – 19.30 uur 

 

Openingstijden Koffieruimte: 

Woensdag:      09.30 – 11.00 uur 

 

Houtsmastraat 11b 

7002 KA Doetinchem 

www.speelotheekdoetinchem.nl 

e: speelotheekdoetinchem@kpnmail.nl 
t: 06-12658761 (tijdens openingstijden) 

of 0314-333280 (informatie) 

Klusjesman/vrouw 
We zijn opzoek naar een klusjesman/vrouw 

die ons kan helpen bij het repareren van defect 

speelgoed dat op batterijen werkt. Het is zeker 

geen wekelijkse taak, maar zo af en toe gaat er 

wel eens iets stuk en dat zal dan gerepareerd 

moeten worden. Eventueel gemaakte materi-

aalkosten worden uiteraard vergoed. Mocht u ons willen hel-

pen neem dan contact op met: 

Andalies Sloetjes, 0314-333280 

Cadeaubon 
Vanaf 1 Januari 2011 is er de “Speel-O-Theek  cadeaubon”. 

Deze feestelijk verpakte cadeaubon geeft recht op een half 

jaar abonnement en kost € 10.-. Misschien een leuk idee 

voor een “kraamcadeautje” of om aan een jarig kind te ge-

ven, zodat deze ook eens kennis kan maken met de Speel-O-

Theek. 

Jantje Beton 
In de week van 7 t/m 12 maart 2011zal er weer gecollecteerd 

worden voor Jantje Beton. De helft van de collecteopbrengst 

komt ten goede aan de Speel-O-Theek. Deze keer willen we 

de opbrengst voor onze categorie 7 (muziek) gebruiken. Een 

aantal zaken is dringend aan vervanging toe en we willen de 

collectie graag uitbreiden. Mocht u leuke ideeën hebben laat 

het ons dan weten. Ook willen we graag een “inloopmat” en 

een nieuwe stofzuiger. U ziet het al, we kunnen een grote 

opbrengst goed gebruiken. Meldt u daarom aan om de vrij-

willigers van de Speel-O-Theek te helpen met collecteren. 

We collecteren altijd gezamenlijk, u hoeft dus niet alleen op 

pad. 

Voor informatie en opgeven kunt u terecht bij: Annelies 

Kreeftenberg, 0314-391230 of : 

speelotheekdoetinchem@kpnmail.nl 

Vakanties 
 

Kerstvakantie:    20 t/m 31 december 2010 

Voorjaarsvakantie:   7 maart t/m 11 maart 2011 

Goede vrijdag:  22 april 2011 

Paasvakantie:  25 t/m 29 april 2011 

Pinkstervakantie: 2 mei t/m 6 mei 2011 

Hemelvaart:  3 juni 2011 

Grote vakantie:  4 juli t/m 12 augustus 2011 

Enquête 

Bij deze “Wissel Express” vindt u ook een enquêteformulier. 

Aan de hand van de ingeleverde formulieren wil het bestuur 

bekijken wat en hoe er eventueel zaken veranderd of verbe-

terd dienen te worden. Het formulier kunt u in de 

“Enquêtedoos” doen die in de Speel-O-Theek staat. 

Graag ziet het bestuur zo veel mogelijk formulieren retour 

zodat het zich een beeld  kan 

vormen van de wensen die er 

onder de leden zijn. 
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