
Nieuwsbrief    Speel-O-Theek De Wissel    zomer 2013 

Na de succesvolle restyling van de Speel-o-theekruimte vorig 
jaar, was het nu tijd om onze huisstijl hier bij aan te passen. 
Het logo is in een nieuw eigentijds jasje gestoken. Ook de 
Wissel Express, de nieuwe lidmaatschapskaart en het uitleen-
reglement zijn al helemaal aangepast aan de nieuwe huisstijl. 
Onze hartelijke dank hiervoor gaat uit naar Bauke Kappert 
van Studio Hallo! die dit geheel belangeloos voor ons 
gerealiseerd heeft. 

 
 

Van 8 tot en met 15 juni vindt de ‘week van de Speelotheek’ 
plaats. Midden in deze week, woensdag 12 juni, is het weer 
nationale buitenspeeldag. Om 
aandacht te besteden aan deze 
twee feestelijke gebeurtenissen 
mag elk lid op woensdag 12 
juni en op vrijdag 14 juni één 
stuk speelgoed extra lenen uit 
de categorie bewegingsmateri-
aal. Dus naast één stuk speel-
goed en een puzzel, kun je nog 
iets leuks meenemen om buiten 
te spelen. Het buitenspeelgoed 
vind je in de koffieruimte. Het 
nieuwe buitenspeelgoed dat is 
aangeschaft staat vanaf 12 juni 
op de showzuil en mag meteen 
geleend worden. 
 
 

Bij de nieuwe gele lidmaatschapskaart, die vanaf 1 april 2013 
voor alle leden klaar ligt, krijgt u ook een nieuw exemplaar 

van ons uitleenreglement. Hierin zijn 
een aantal dingen gewijzigd. Zo hoeft 
u vanaf nu, als u twee stuks speel-
goed heeft geleend, deze niet meer 
gelijktijdig in te leveren. Houdt u er 
dan wel rekening mee dat voor het 
speelgoed dat nog niet is terugge-
bracht de oorspronkelijke uitleenter-
mijn van 4 weken gehandhaafd blijft. 
Uiteraard staat dit vermeld op het 
gele uitleenbriefje. 

Tijdens de zomervakantie (22 juli t/m 30 
augustus) is de Speel-o-theek alleen op 
vrijdagavond geopend van 18.30 tot 19.30 
uur. Zo kun je toch elke week een keer 
terecht om iets 
nieuws te komen 
lenen. Let op: 
omdat we elke 
week één keer 
open zijn, is ook 
tijdens deze vakan-
tie de uitleentermijn 
gewoon 4 weken! 
 
 
 

Voor degenen die graag puzzelen en van 
een uitdaging houden, is ons assortiment 
uitgebreid met meerdere puzzels van 500 en 
1000 stukjes. Je kind kan iets leuks uitzoe-
ken uit het hele assortiment om mee te spe-
len en voor jezelf kun je dan een puzzel 
meenemen. Bij 
deze puzzels 
hoort een puzzel-
mat. De puzzel 
dient gemaakt 
op deze mat te 
worden ingele-
verd, anders 
betaalt u een 
boete van €5,00. 
Dit is een nieuwe 
regel uit het 
uitleenreglement. Voor onze vrijwilligers is 
het anders ondoenlijk qua telwerk om het te 
controleren.  
 
 
 

 
27 november 10.00 uur: 
Sinterklaaspoppenkast! 
11 december 10.00 uur: 
Kerstknutselen voor 
kinderen. 



Onze vrijwilligers hebben in de eerste 
week van maart bij menig huis aangebeld 
voor de collecte van Jantje Beton. De 
opbrengst was buiten verwachting hoog dit 
jaar. De helft hiervan mag de Speel-o-
theek zelf houden. Dit gaan we besteden 
aan nieuw speelgoed, waarbij we zoveel 
mogelijk rekening zullen houden met de 
wensen uit de ‘bomen’. 
 
 
 

Afgelopen najaar zijn we van start gegaan met één keer in de 
maand open zijn op de zaterdagochtend. In het begin leek het  
niet erg te lopen, maar we besloten er in 2013 toch mee door 
te gaan. Langzaamaan mogen we steeds meer leden begroe-
ten in de Speel-o-theek op deze eerste zaterdagochtend van 
de maand. We gaan er dus ook in het najaar mee door. 
Vóór de zomervakantie is de Speel-o-theek nog geopend op: 
 Zaterdag 6 juli van 10.30 tot 12.00 uur. 
Na de zomervakantie kunt u op de volgende zaterdagochten-
den in de Speel-o-theek terecht: 
 Zaterdag 7 september 
 Zaterdag 5 oktober 
 Zaterdag 2 november 
 Zaterdag 7 december 
 
 

 
Regelmatig merken we dat ge-
gevens van onze leden, zoals 
e-mailadres of telefoonnummer, 
gewijzigd zijn. We zouden het 
op prijs stellen als u een adres-
wijziging of nieuw e-mailadres 
zo snel mogelijk aan ons door-
geeft. Dan mist u geen berich-
ten, zoals deze Wissel Express, 
en wij houden dan onze leden-
administratie netjes op orde. 

 
 

Zomervakantie: 22 juli t/m 30 augustus 2013 
   (alleen op vrijdagavond open 
   van 18.30 tot 19.30 uur) 
 
Herfstvakantie: 21 t/m 25 oktober 2013 
 

Sinterklaas: 6 december 
 

Kerstvakantie: 23 december 2013 t/m 
   3 januari 2014 
 

 
 

…de Speel-o-theek 
op 4 juni te gast was 
bij de bibliotheek 
 

...vanaf nu op de 
website bij elke 
categorie speelgoed 
de volledige 
speelgoedlijst te vinden is 
 

...volwassenen ook van harte welkom zijn 
om een abonnement te nemen 
 

...de kleuters van OBS Overstegen begin juli 
een kijkje komen nemen in de Speel-o-theek 
 

…de wensbomen vol hangen en we dus 
binnenkort nieuw speelgoed gaan kopen 
 

…mensen die een nieuw abonnement 
nemen, op vertoon van hun bibliotheekpas 
geen inschrijfgeld hoeven te betalen 
(www.voordeelmetjebiebpas.nl) 
 

...we iedereen op onze informatieborden in 
de Speel-o-theek op de hoogte houden van 
leuke activiteiten en nieuws 

Paasknutsel 2013 

 

De Wissel Expresss verschijnt tweemaal 
per jaar 
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