
Poppenkast Sinterklaas 
 

Op woensdag 28 november om 10.00 uur is 
er speciaal voor de kleinsten weer onze 
jaarlijkse sinterklaaspoppenkast. Het is voor 
leden en niet-leden, dus neem gerust 
vriendjes en vriendinnetjes mee. Na afloop 
krijg je ook nog een klein presentje en wat 
lekkers. De Speel-o-theek is open van 9.00 
tot 11.00 uur. Er is dus ook nog tijd om te 
kleuren. De toegang is geheel gratis en voor 
de grote mensen staat thee en koffie klaar. 
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5 december gesloten 
Voor velen is 5 december een drukke dag: de 
laatste cadeautjes inpakken, gedichten maken, 
pakjesavond, enz. Dit geldt ook voor de 
vrijwilligers van de Speel-o-theek. Daarom zijn 
we op 5 december de gehele dag gesloten. 

Digitale catalogus 
De feestelijke heropening van onze 
Speel-o-theek op 12 september jl. was 
een groot succes, mede dankzij de 
onthulling van de splinternieuwe digi-
tale catalogus. Een grote verrassing 
voor onze leden die nu via een touch-
screen eenvoudig kunnen zoeken in 
het hele assortiment speelgoed. ‘De 
Wissel’ is de eerste speel-o-theek in 
Nederland met een digitale catalogus 
en daar zijn we trots op. In dit project 
zijn afgelopen jaar vele uren gaan 
zitten, waarvan een deel is uitgevoerd 
door een groep leerlingen van het 
Ulenhof College in het kader van hun 
maatschappelijke stage. De Speel-o-
theek kan terugkijken op een bijzon-
der geslaagd feest. Voor drie kinderen 
was het extra feest. Zij wonnen een 
prijs in de kleurwedstrijd en gingen 
naar huis met een cadeaubon van 
Spellenspeciaalzaak De Betovering. 
Iedereen die niet op het feest kon 
komen, maar toch nieuwsgierig is naar 
de vernieuwde Speel-o-theek, kan 
gerust eens vrijblijvend binnenlopen 

Nieuwe verkleedkleren 
Onlangs is het assortiment verkleedkleren flink 
uitgebreid met indianenkleding (meisje), 
prinsessenjurk, kapitein, brandweerman (met 
helm), auto race-overall, ridder, cowboy en een 
K3-jurkje. De kleding wordt steeds netjes 
gewassen voordat het weer in de uitleen gaat. 
Kinderen vinden het vaak heel leuk om zich te 
verkleden; zomaar of op kinderfeestjes. Met 
name voor carnaval is het leuk en handig om 
een complete outfit voor je kind te lenen.  

Heb je een wens? 
Sinds de feestelijke heropening op 12 
september is de wand tegenover de balie in de 

Speel-o-theek 
versierd met twee 
mooie bomen. Maar 
deze bomen ‘staan’ 
er niet alleen als 
decoratie. Het zijn 
ideeënbomen. Dus 
heb je een leuk idee, 
bijvoorbeeld voor 
nieuw speelgoed, 
schrijf het dan op en 
‘hang het in de 
boom’. 

Kerstknutselen 
 

Ook dit jaar mag je bij de Speel-o-theek weer 
komen knutselen voor kerst. Op woensdag 12 
december om 9.30 uur zijn 
kinderen (met hun ouders/
verzorgers) van harte wel-
kom om iets moois voor 
kerst te komen maken. De 
toegang is gratis voor le-
den en niet-leden. Na af-
loop neem je je knutsel-
werk mee naar huis. Er is 
limonade, koffie, thee en 
wat lekkers voor iedereen. 

Top 1 Toys 
Top 1 Toys aan de Walstraat in Doetinchem 
heeft afgelopen zomer haar deuren moeten 
sluiten. Met de eigenaar van deze winkel had-
den we de afspraak dat onze leden op vertoon 
van hun abonnement 10% korting kregen op 
hun aankopen. Inmiddels is er een nieuwe 
Top 1 Toys gekomen in Doetinchem aan de 
Waterstraat. Deze zaak geeft echter geen 
korting aan leden van de Speel-o-theek. 
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Openingstijden Speel-o-theek: 
woensdag:   09.00 – 11.00 uur 
en    14.00 – 16.00 uur 
vrijdag:    18.30 – 19.30 uur 
1e zaterdag van de maand:  10.30 – 12.00 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 0314-391230 (informatie) 

(Verlenging) Abonnementen 
Per 1 april 2013 worden de abonnementen weer verlengd. 
De kosten blijven hetzelfde, namelijk €22,50 voor het eerste 
kind en €15,00 voor elk volgend kind binnen een gezin. 
Mocht u het abonnement niet willen verlengen dan dient u 
dit vóór 1 februari 2013 schriftelijk door te geven aan: 
Speel-o-theek ‘De Wissel’, t.a.v. ledenadministratie, 
E. Schilderinkstraat 65, 7002 JC Doetinchem of per e-mail: 
ledenadministratie@speelotheekdoetinchem.nl 

Nieuwe secretaris gezocht! 
Tot de taken van secretaris behoren o.a. het notuleren van 
de bestuurs- en algemene vergaderingen, het verzorgen van 
post naar binnen en buiten en het verzorgen van schriftelij-
ke en telefonische contacten met derden. Daarnaast houd je 
de medewerkersadressenlijst en de proceduremap bij en 
indien mogelijk draai je af en toe een dienst om feeling te 
houden met de Speel-o-theek. Een groot deel van de werk-

zaamheden kan vanuit huis 
gedaan worden en het zal 
zo’n 10 tot 15 uur per maand 
kosten. Tijdens diensten mag 
je je kinderen meenemen. De 
secretaris maakt deel uit van 
het bestuur. De Speel-o-theek 
wordt gerund door een en-
thousiast team vrijwilligers, 
die een aantal keren per jaar 
gezellig samenkomen. Boven-

dien krijg je korting op het lidmaatschap van de Speel-o-
theek. Heb je affiniteit of ervaring met secretarieel werk of 
ken je iemand die hiervoor geschikt zou zijn, laat het ons 
weten! Via mail: info@speelotheekdoetinchem.nl of neem 
contact op met Annelies Kreeftenberg, tel. 0314 -391230.   

Nieuwjaarsgroet 
In het nieuwe jaar zal de Speel-o-theek, net als afgelopen 
najaar, elke eerste zaterdag van de maand geopend zijn van 
10.30 tot 12.00 uur. De eerste 
zaterdag van januari valt echter 
in de Kerstvakantie, dus die 
verplaatsen we naar zaterdag 
12 januari. Omdat het nieuwe 
jaar dan net van start is gegaan, 
verwelkomen we op 12 januari 
iedereen graag voor een Nieuw-
jaarsgroet met chocolademelk en 
wat lekkers. Je kunt dan ook 
gewoon terecht om speelgoed te 
komen inleveren of lenen.  

Vakanties 2012-2013 
Sinterklaas   5 december 
Kerstvakantie:  24 december t/m 4 januari 
Voorjaarsvakantie: 11 t/m 15 februari 
Goede vrijdag:  29 maart 
Meivakantie:  29 april t/m 3 mei 
Hemelvaart:  9 en 10 mei 
 

Tijdens de Zomervakantie van 22 juli t/m 30 augustus 
gelden aangepaste openingstijden. Meer informatie hier-
over vindt u in de Wissel Express (voorjaarseditie), op de 
informatieborden en op www.speelotheekdoetinchem.nl  

Wist je dat... 
...we leuke houten bordspellen hebben voor de 
   winteravonden 
...we verschillende leerspelletjes hebben; 
   kijk ook eens bij categorie 9 
…de verjaardagsstoelen gratis 
   te leen zijn 
...speelgoed op de presentatie- 
   meubels ‘Nieuw’ en ‘Thema’ 
   gewoon geleend mag worden  
...er 2 Sinterklaas bordspellen te 
   leen zijn 
...het kleine klimhuis in de Speel-o-theek ook te leen is 
...er opstapjes zijn voor speelgoed dat hoog staat 
...bij de uitleenbalie handige briefjes liggen met daarop 
   de vakanties en de zaterdag openingstijden voor 2013  
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