
Zomervakantie 
Tijdens de zomervakantie (4 juli t/m 12 
augustus) is de Speel-O-Theek alleen 
geopend op de 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.  
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Cadeaubon 
Vanaf 1 Januari 2011 is er de “Speel-O-Theek  
cadeaubon”. Deze feestelijk verpakte cadeau-
bon geeft recht op een halfjaarabonnement en 
kost € 10.-. Misschien een leuk idee voor een 
“kraamcadeautje” of om aan een jarig kind te 
geven, zodat deze ook eens kennis kan maken 
met de Speel-O-Theek. 

We hebben handjes nodig! 
Speel-O-Theek ‘De Wissel’ zit vol nieuwe ideeën en plannen voor de 
toekomst. Om die te kunnen verwezenlijken zijn er meer medewer-
kers nodig. Daarom zijn wij op zoek naar mensen die:  
- Het leuk vinden om met kinderen en volwassenen om te gaan.  
- Vrijwilligerswerk als 
‘volwaardig’ werk zien.  
- Graag activiteiten organi-
seren met collega’s.  
 
Wij bieden:  
- Afwisselend en verant-
woordelijk werk.  
- Gezellige collega’s. 
- Ruimte voor eigen ideeën.  
- Werk waar je je kind mee naar toe kunt nemen  
- Werk dat je ook bij latere sollicitaties kunt opgeven als referentie.  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Andalies Sloetjes 
(tel. 0314—333280) . 

Verjaardagsstoelen 
 
Om uw jarige kind nog eens extra in het zonnetje te 
zetten kunt u bij de Speel-O-Theek een speciale ver-
jaardagsstoel lenen. Er is een grote en een kleine. 
Het reserveren van een stoel kost €1,-. U kunt de 
stoel dan 1 week lenen. Op die manier kan hopelijk 
iedereen die dat wil er ook gebruik van maken. Voor 
het niet tijdig terugbrengen zijn we dan ook genood-
zaakt €10,- per week te rekenen. Naast de verjaar-
dagsstoel kunt u gewoon volgens de normale uitleen-
regels speelgoed lenen. 

Ideeënbus 
Op de tafel in de Speel-O-
Theek staat een ideeënbus. 
Mocht u een leuk idee heb-
ben (nieuw speelgoed, acti-
viteit etc.), schroom dan niet 
en  doe dit in de ideeënbus. 

10% korting bij 
Top 1 Toys 
Vanaf 1 april 2011 krijgen leden van de Speel-
O-Theek op vertoon van hun (geldige) abonne-
ment maar liefst 10% korting op hun aankopen 
bij Top 1 Toys in Doetinchem. Top 1 Toys is 
gevestigd aan de Walstraat  108-112. De kor-
ting is niet geldig op afgeprijsde artikelen 
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Prikbord 
Zowel in de Speel-O-Theek als in de 
koffieruimte hangt een prikbord waarop 
u de laatste nieuwtjes kun vinden. 
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Openingstijden Speel-o-theek: 
Woensdag:  09.00 – 10.30 uur 
en   14.00 – 16.00 uur 
Vrijdag:  18.30 – 19.30 uur 
 
Openingstijden Koffieruimte: 
Woensdag:      09.00 – 10.30 uur 
 
Houtsmastraat 11b 
7002 KA Doetinchem 
www.speelotheekdoetinchem.nl 
e: info@speelotheekdoetinchem.nl 
t: 06-12658761 (tijdens openingstijden) 
of 0314-333280 (informatie) 

Nieuwe openingstijden 
Vanaf 1 mei 2011 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 makke-
lijker 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 
hetzelfde, dus woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur en 
vrijdagavond van 18.30 tot 19.30 uur. 

‘De Betovering’ 
Op woensdagavond 12 oktober om 20.00 uur komen de da-
mes van spellenwinkel ‘De Betovering’ naar onze Speel-O-
Theek. Ze zullen dan een demonstratie en speluitleg geven 
van een aantal spellen uit hun ruime en verrassende assorti-
ment. Leuk om ideeën op te doen voor de feestdagen. Deze 
avond geldt een speciale 
kortingsactie als u spellen 
bestelt. U heeft  alles voor 
de feestdagen in huis. No-
teer deze datum dus vast in 
uw agenda en wellicht 
heeft uw vriendin of buur-
vrouw ook zin om mee te 
komen, dus zegt het voort! 
 

Poppenkast 
Op woensdag 30 november 2011 om 9.30 uur kunnen de 
kleintjes weer genieten van onze jaarlijkse sinterklaaspop-
penkast. Het is voor leden en niet-leden, dus neem gerust 

vriendjes en vriendinnetjes mee. Na 
afloop krijg je ook nog een klein pre-
sentje en wat lekkers. Van 09.30 tot 
10.30 uur zijn we geopend, er is dus 
ook nog tijd om te kleuren en te knut-
selen. De toegang is geheel gratis en 
voor de grote mensen staat er thee en 
koffie klaar. 
 

Vakanties 
Zomervakantie:  4 juli t/m 12 augustus 2011 
    (geopend op vrijdagavond  
    van 18.30 tot 19.30 uur) 
Herfstvakantie:  17 t/m 21oktober 2011 
Kerstvakantie:  26 december 2011 t/m 
    6 januari 2012 

Thema-ochtenden 
Voor leden en niet-leden is er iedere woensdagochtend van 
09.00 tot 10.30 uur gelegenheid om koffie/thee te komen 
drinken in het lokaal naast de Speel-O-Theek. Voor de 
kleintjes is er limonade. 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. Regelmatig is er een thema-ochtend of 
andere activiteit. Deze starten altijd om 9.30 uur, maar u 
bent vanaf 9.00 uur al welkom in de koffieruimte. 
Tot aan de kerstvakantie zijn de thema’s: 
5 oktober:  kinderen en huisdieren 
30 november: sinterklaaspoppenkast 
14 december: Kerstknutselen voor kinderen 
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