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Open dag 28 mei
Van zaterdag 28 mei t/m zaterdag 4 juni 2011 wordt er weer landelijk aandacht besteed aan de Speel-O-Theken van Nederland.
In deze ‘week van de Speel-O-Theek’ starten wij met een feestelijke
open dag op zaterdag 28 mei van 11.00 tot
15.00 uur om onze Speel-O-Theek in het zonnetje te zetten. In en om de Speel-O-Theek zullen
diverse activiteiten plaatsvinden zoals een hindernisbaan, spelletjes, koek en zopie, rad van
fortuin en workshops peuter/kleuteryoga. Ook
is er gelegenheid om uw gebruikte speelgoed te
verkopen. Voor het reserveren van een plek vragen we €5,- statiegeld. Als u komt op 28 mei
krijgt u dit bedrag meteen weer van ons terug.
Zelf zorgen voor een (camping)tafeltje of deken waarop u het speelgoed kunt uitstallen. Opgeven kan tijdens openingsuren van de Speel
-O-Theek of stuur een mail naar speelotheekdoetinchem@kpnmail.nl

Spelletjesdag 1 juni
Tijdens de landelijke ‘week van de Speel-O-Theek’ besteden we op
woensdag 1 juni 2011 nog eens extra aandacht aan de kinderen. Op
woensdagochtend kunnen kinderen van 9.00 tot 10.30 uur geheel
gratis spelletjes komen doen in de Speel-O-Theek. Op woensdagmiddag zijn kinderen van 14.00 tot 16.00 welkom om te komen spelen.
En bij mooi weer gaan we naar buiten. Ook niet leden zijn van harte
welkom, dus “zegt het voort..”

Nieuwe openingstijden
Vanaf 1 mei is de Speel-O-Theek en de koffieruimte op de woensdagochtend open van 9.00 tot 10.30 uur. Met deze vervroeging van
een half uur hopen we dat het makkelijker wordt voor ouders om het
naar school brengen van de kinderen te combineren met een bezoek
aan de Speel-O-Theek en/of koffieruimte. De overige openingstijden
blijven ongewijzigd, dus woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur
en vrijdagavond van 18.30 tot 19.30 uur.

Nieuwe uitleenregel
Tot nu toe kon men per abonnement slechts één stuks speelgoed lenen. Vanaf 1 april 2011 is dit veranderd. U
kunt nu naast een stuk speelgoed, ook een
puzzel (categorie 3) lenen. Dit geldt zo lang
de voorraad strekt. Voor deze nieuwe uitleenregel hebben we de collectie puzzels
flink uitgebreid. Zodoende hopen we ruim
voldoende puzzels op voorraad te hebben.
Natuurlijk dient de puzzel weer tegelijk met
het geleende speelgoed terug te worden gebracht.

voorjaar 2011

Top 1 Toys geeft
10% korting
Vanaf 1 april 2011 krijgen leden van de SpeelO-Theek op vertoon van hun (geldige) abonnement maar liefst 10% korting op hun aankopen
bij Top 1 Toys in Doetinchem. Top 1 Toys is
gevestigd aan de Walstraat 108-112. De korting geldt niet op afgeprijsde artikelen.

Abonnementen
Per 1 April 2011 zijn de abonnementen weer
verlengd. De kosten voor het abonnement zijn
voor 2011 niet verhoogd. U betaalt € 22,50
voor het eerste kind. Nieuw is, dat u voor ieder
volgend kind slechts € 15,- betaalt. Uw nieuwe
lidmaatschapskaart ligt voor u klaar op de
Speel-O-Theek. U krijgt er tevens een nieuw
exemplaar van ons uitleenreglement bij.

Verjaardagsstoelen
Vanaf heden zijn er twee verjaardagsstoelen te
leen: een grote en een kleine. Het reserveren
van een stoel kost €1,-. U kunt de stoel dan
voor één week lenen. Op die manier hopen we
dat zoveel mogelijk leden er gebruik van kunnen maken. Voor het niet tijdig terugbrengen
zijn we dan ook genoodzaakt €10,- per week te
rekenen. Naast de verjaardagsstoel kunt u gewoon volgens de normale uitleenregels speelgoed lenen.

Website
Het was een hele klus voor
degene die de website van
de Speel-O-Theek ging verbeteren. Maar nu kunnen we
met trots melden dat de geheel vernieuwde website in de lucht is. Bent u
nieuwsgierig geworden, kijk dan op
www.speelotheekdoetinchem.nl. Komende tijd
wordt nog gewerkt aan de laatste puntjes.
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NL Doet
In het kader van NL Doet, ‘s lands grootste vrijwilligersactie, is op 19 maart een groot aantal klussers van de PvdAfractie aan het werk geweest voor een opknapbeurt van onze
Speel-O-Theek. De achteringang is opgeknapt en er is veel
verfwerk gedaan aan kozijnen en in de koffieruimte. Hier en
daar is nog wat afwerking nodig, maar ook daarvoor komen
enkele klussers geheel vrijwillig nog een dagje langs. We
zijn bijzonder blij en dankbaar voor al het werk dat gedaan is
op deze dag.

‘De Betovering’
Nieuw in Doetinchem is spellenwinkel ‘De Betovering’ aan
de Hooge Molenstraat 28. Op woensdagavond 12 oktober
komen de dames van deze spellenzaak op de Speel-O-Theek
een demonstratie geven van hun verrassende assortiment
spellen. Voor wie deze avond spellen besteld zal iets leuks
gedaan worden met de prijs. De avond is voor iedereen toegankelijk, dus neem gezellig een vriendin of buurvrouw
mee. Zo doet u leuke ideeën op voor cadeau’s voor de feestdagen. Noteer deze datum dus vast in uw agenda. Nadere
informatie volgt.

Enquête
Van de enquête die u vorige keer aantrof bij de Wissel Express zijn er 13
retour gekomen. Als goed werd ervaren
het (gevarieerde) aanbod van het speelgoed, de uitleg die gegeven wordt, de
sfeer en de vriendelijkheid van de medewerkers. Verbeterpunten zijn meer openingstijden, de locatie en de uitstraling. De uitstraling hopen we goed aangepakt te hebben met de opknapbeurt tijdens NL Doet. De locatie hangt jammer genoeg nauw samen met het budget dat
we aan huisvesting kunnen besteden. Voor meer openingsuren zijn we afhankelijk van meer vrijwilligers. Dus meldt u
als u nog een uurtje over heeft.

Tweede plaats
Tijdens de verkiezing Speel-O-Theek van het jaar 2010 is
‘De Wissel’ op de tweede plaats geëindigd. Een overwinning
waar we heel trots op zijn, zeker gezien het bewogen jaar
2010, waarin sluiting dreigde, maar uiteindelijk het 25-jarig
bestaan grootst gevierd is. De Barbie-camper die gewonnen
is, zal tijdens de open dag op 28 mei worden verloot (lootjes
kosten €0,50 per stuk). De andere prijs, het spel Sequence,
gaat binnenkort in de uitleen.

Jantje Beton
In de week van 7 t/m 12 maart 2011 is er weer gecollecteerd
voor Jantje Beton. De helft van de collecteopbrengst kwam
ten goede aan de Speel-O-Theek. Het mooie bedrag van
ruim €270,- hebben we kunnen besteden aan nieuwe muziekinstrumenten (categorie 7). Deze zijn inmiddels te leen.

Zomervakantie
Tijdens de zomervakantie (4 juli t/m 12 augustus) is de
Speel-O-Theek alleen geopend op vrijdagavond van 18.30
tot 19.30 uur. Leden die niet (lang)
op vakantie gaan kunnen dan
toch terecht om weer iets nieuws
te komen lenen. Het lenen van
extra speelgoed vóór de vakantie
vervalt hierbij.

Vakanties
Goede vrijdag:
Paasvakantie:
Meivakantie:
Hemelvaart:

22 april 2011
25 t/m 29 april 2011
2 mei t/m 6 mei 2011
2 en 3 juni 2011
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