
Opening zaterdagochtend  
Dit najaar gaan we van september tot en met december proefdraaien 
om één keer in de maand open zijn op de zaterdagochtend van 10.30 
tot 12.00 uur. De volgende data kunt u bij ons terecht: 
Zaterdag 1 september 
Zaterdag 6 oktober 
Zaterdag 3 november 
Zaterdag 1 december 
We hopen hiermee tegemoet te komen aan de wens van veel leners 
om vaker en op andere tijden open te zijn. In december bekijken we 
of er voldoende belangstelling is om er mee door gaan. Via de 
Wissel Expres en op de nieuwe informatieborden in de Speel-o-theek 
houden we u op de hoogte. 
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Zomervakantie 
Tijdens de zomervakantie (9 juli t/m 17 augus-
tus) is de Speel-o-theek alleen geopend op de 
vrijdagavond van 18.30 tot 19.30 uur. Zo kun 
je toch elke week een 
keer terecht om iets 
nieuws te komen le-
nen. Let wel: omdat 
we elke week één keer 
open zijn, is ook tij-
dens deze vakantie de 
uitleentermijn gewoon  
4 weken! 

Vernieuwde Speel-o-theek! 
Apetrots zijn we op de geheel nieuwe inrichting van onze Speel-o-
theek die mede dankzij Saartje Styling interieurs tot stand gekomen 
is. Het was een week hard zwoegen, maar het resultaat mag er zijn. 
We willen jullie, onze leden, hartelijk danken voor jullie begrip dat 
we een week dicht waren en voor alle leuke en positieve reacties op 
het resultaat. Verder zijn we dank verschuldigd aan medewerkers 

van de Klusserij (onderdeel 
van ‘DaAr Doetinchem’) 
die alles prachtig geschil-
derd hebben en aan scholie-
ren uit het voortgezet on-
derwijs die voor hun maat-
schappelijke stage hebben 
meegeholpen met het leeg-
ruimen. Mede hierdoor is er 
in één week tijd veel werk 
verzet en is het echt een 
plaatje geworden. 

Extra buitenspeelgoed 
Op woensdag 13 juni is het weer nationale buitenspeeldag. Deze dag 
valt midden in de ‘week van de Speelotheek’ (9 t/m 16 juni). Om 

aandacht te besteden aan deze twee feestelijke 
gebeurtenissen mag je op woensdag 13 juni en op 
vrijdag 15 juni als extra iets meenemen uit de 
categorie buitenspeelgoed. Dus naast één stuk 
speelgoed en een puzzel, kun je nog iets leuks 
meenemen om buiten te spelen. Het 
buitenspeelgoed vind je in de koffieruimte. 

Tip! 
In onze prachtig ver-
nieuwde Speel-o-theek 
staan twee showzuilen 
waarop we nieuw speel-
goed en thema-
speelgoed kunnen uit-
stallen. Dit speelgoed, 
dus ook het nieuwe, 
mag meteen geleend 
worden. 
Voetbalfans opgelet! 
Vanaf 6 juni is de 
oranje bus van 
Playmobil te leen. 
 

Abonnementen 
Per 1 april 2012 zijn de abonnementen weer 
verlengd. Ook dit jaar is het abonnementsgeld 
niet verhoogd. U betaalt € 22,50 voor het eerste 
kind en  € 15,00 voor elk volgend kind. Volwas-
senen zijn ook van harte welkom om een abon-
nement te nemen (tegen dezelfde kosten). De 
nieuwe blauwe lidmaatschapskaart ligt voor u 
klaar op de Speel-o-theek. U krijgt er een nieuw 
exemplaar van ons uitleenreglement bij. Op ver-
toon van uw abonnement krijgt u ook dit jaar 
weer 10% korting op aankopen bij Top 1 Toys 
in Doetinchem. 



DE WISSEL EXPRESS 
Nieuwsbrief Stichting Spel- en Opvoedwinkel/Speel-O-Theek De Wissel 

Colofon: 
Verschijnt tweemaal per jaar 
Oplage: 250 exemplaren 
 
Redactie:  
Carianne Vonk en Annelies Kreeftenberg 
 
Layout: 
Gerrit Jan Kreeftenberg 
 
Copy: speelotheekdoetinchem@kpnmail.nl 
 
Openingstijden Speel-o-theek: 
Woensdag:  09.00 – 11.00 uur 
en   14.00 – 16.00 uur 
Vrijdag:  18.30 – 19.30 uur 
 
Openingstijden Koffieruimte: 
Woensdag:      09.00 – 11.00 uur 
 
Houtsmastraat 11b 
7002 KA Doetinchem 
www.speelotheekdoetinchem.nl 
e: info@speelotheekdoetinchem.nl 
t: 06-12658761 (tijdens openingstijden) 
of 0314-333280 (informatie) 

Woensdagochtend 
Vanaf 1 april 2012 zijn de Speel-o-theek en de koffieruimte 
op de woensdagochtend open van 9.00 tot 11.00 uur. Door 
de verlenging van de openingstijd met een half uur is er voor 
iedereen, naast het speelgoed uitzoeken, ook voldoende tijd 
om even gezellig koffie te drinken. De overige openingstij-
den blijven hetzelfde, dus woensdagmiddag van 14.00 tot 
16.00 uur en vrijdagavond van 18.30 tot 19.30 uur. 
 

Nieuwe medewerkers 
Het afgelopen half jaar zijn twee nieuwe vrijwilligers ons 
team komen ondersteunen. Manou en Ans helpen nu bij de 
inname en uitleen en daar zijn we heel blij mee. 
En wellicht is het u al eens opgevallen dat er zo nu en dan 
jongeren aan het werk zijn in onze Speel-o-theek. Scholieren 
in het voortgezet onderwijs zijn tegenwoordig verplicht om 
een aantal uren vrijwilligerswerk te doen als onderdeel van 
hun schoolcarrière. Dit wordt maatschappelijke stage ge-
noemd. Als Speel-o-theek bieden we diverse stageplaatsen 
aan zoals helpen bij de inname en uitleen of in de speelgoed-
groep. Het is mooi om te zien hoe jongeren op deze manier 
leren een onbetaalde bijdrage te leveren aan de samenleving.  

Informatieborden 
In het halletje bij de ingang en in de gang bij de koffieruimte 
zijn nieuwe informatieborden opgehangen. Kijk er eens op! 
Geregeld staan er nieuwtjes over activiteiten, openingstijden, 
vakanties enz. Op het prikbord in de koffieruimte is ook al-
lerlei informatie 
te vinden. Daar-
naast kunt u 
hierop gratis een 
advertentie 
plaatsen onder 
het kopje ‘te 
koop/gevraagd’. 
 

Vakanties 
Zomervakantie:  9 juli t/m 17 augustus 2012 
    (geopend op vrijdagavond  
    van 18.30 tot 19.30 uur) 
Herfstvakantie:  15 t/m 19 oktober 2012 
Kerstvakantie:  24 december 2012 t/m 
    4 januari 2013 
 

Daarnaast is de Speel-o-theek de hele dag gesloten op: 
woensdag 12 september (i.v.m. feestelijke heropening) 
woensdag 5 december 
   

Alvast noteren! 
12 september 14.00 - 16.00 uur: 
Feestelijke opening van onze vernieuwde Speel-o-theek. 
Uitnodiging en overige informatie volgen nog. 
Deze dag zijn koffieruimte en 
de inname/uitleen de gehele 
dag gesloten. 
28 november 10.00 uur: 
Sinterklaaspoppenkast! 
12 december 10.00 uur: 
Kerstknutselen voor 
kinderen 

Alles in de juiste bakjes 
Van bepaald speelgoed zitten diverse (kleine) onderdelen 
gesorteerd in meerdere bakjes. Wilt u alles weer in de juiste 
bakjes doen bij het inleveren van het speelgoed. Het scheelt 
ons veel tel– en zoekwerk en u als lener veel wachttijd en 
boete. Op de box van het betreffende speelgoed staat duide-
lijk vermeld wat er in rekening wordt gebracht als niet 
alles gesorteerd in de bakjes is gedaan.  
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