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Poppenkast Sinterklaas 
Op woensdag 27 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 een vriendje of 
vriendinnetje 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. De 
toegang is gratis en 
voor de volwassenen 
staat er thee en koffie 
klaar. 
 
 
 
Rode ideeënbomen 

Op onze oproep om ideeën voor speelgoed 
op te hangen in onze rode ideeënbomen, 
hebben we veel reacties gehad. Bij het 
aankopen van nieuw speelgoed hebben we 
zoveel mogelijk rekening gehouden met al 
deze wensen. Op de rode bomen hangt 
een lijstje met welk speelgoed we allemaal 
gekocht hebben op basis van jullie ideeën. 
We proberen iedereen persoonlijk een be-
richt te sturen. Want als we het speelgoed 
van jouw wens kopen, mag je het als 
eerste lenen of je kunt het één keer gratis 
reserveren. We kunnen dit alleen doen als 
je ook je lidnummer op je wensbriefje zet. 
Dus niet vergeten! Zorg ook dat de adres-
gegevens die we van je hebben kloppen, 
anders kunnen we je nog niet informeren. 

  
 
 
Vrijdagavond 6 december gesloten 
Voor velen zijn de dagen rond Sinter-
klaas vol met het inkopen en inpakken 
van de laatste cadeautjes, gedichten 
maken en het vieren van pakjesavond 
zelf. Dit geldt ook voor de vrijwilligers 
van de Speel-o-theek. Daarom is de 
Speel-o-theek op vrijdagavond 
6 december gesloten. 

Kerstknutselen 
Ook dit jaar mag je bij 
de Speel-o-theek 
weer komen knutselen 
voor kerst. Op woens-
dag 11 december zijn 
kinderen samen met 
hun ouder(s) of 
verzorger(s) tussen 
9.30 en 11.00 uur van 
harte welkom om iets 
moois voor kerst te 
komen maken. De toegang is gratis voor 
leden en niet-leden. Na afloop neem je je 
knutselwerk mee naar huis. Er is limonade, 
koffie, thee en wat lekkers voor iedereen. 
 
 
Gele lijsten 
De gele lijsten zijn voor ons en voor onze 
leden een houvast voor compleet speel-
goed. Ook bij speelgoed dat er ogenschijn-
lijk eenvoudig uitziet qua telwerk willen wij u 
vragen gewoon de gele lijst mee naar huis 
te nemen. Bij terugbrengen is het voor onze 

medewerkers heel prettig 
om meteen te kunnen 
gaan tellen en controleren 
aan de hand van de door 
u meegenomen gele lijst. 
Dit scheelt tijd en dat is 
voor iedereen fijner.  

En misschien nog een keer ten overvloede, 
maar: controleer altijd met behulp van de 
gele lijst of het speelgoed dat u mee wilt 
nemen compleet is en laat eventuele  
gebreken noteren! 
 
 
Digitale catalogus 
De digitale catalogus in de Speel-o-theek is 
onze grote trots. Er wordt veel gebruik van 
gemaakt en dat is ook precies de bedoeling. 
Het werkt prachtig met een touchscreen, 
maar jammer genoeg geeft dit bij te snel en 
vaak aanraken soms ook problemen. We 
willen daarom ouders vriendelijk vragen om 
samen met je kind het touchscreen te 
bedienen. 



Nieuwjaarsgroet 
In het nieuwe jaar zal de Speel-
o-theek weer elke eerste zater-
dag van de maand geopend 
zijn van 10.30 tot 12.00 uur. De 
eerste zaterdag van januari is 
het nog Kerstvakantie, dus die 
verplaatsen we naar zaterdag 
11 januari. Omdat het nieuwe 
jaar dan net van start is 
gegaan, verwelkomen we op 
deze zaterdag iedereen graag 
voor een Nieuwjaarsgroet met 
chocolademelk en wat lekkers. 
Je kunt dan gewoon speelgoed 

inleveren en lenen. Bovendien mag je alleen deze zaterdag 
één stuk speelgoed extra lenen uit het hele assortiment. 
 

De overige zaterdagen dat de Speel-o-theek in het nieuwe 
jaar open zal zijn tot aan de zomervakantie 2014: 
1 februari, 1 maart, 5 april, 3 mei, 7 juni, 5 juli 
 
 

 
(Verlenging) Abonnementen 

Per 1 april 2014 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. Een clubabonnement kost €40,00. 
Mocht u het abonnement niet willen 

verlengen dan dient u dit vóór 1 februari 2014 schriftelijk door 
te geven aan Speel-o-theek ‘De Wissel’, t.a.v. ledenadmi-
nistratie, E. Schilderinkstraat 65, 7002 JC Doetinchem of per 
e-mail: ledenadministratie@speelotheekdoetinchem.nl. 
Vergeet niet het lidnummer te vermelden! 
 
 

 
Vakanties 2014 
� Kerstvakantie:   ma 23 december 2013 t/m 
    vr 3 januari 2014 
� Voorjaarsvakantie: ma 3 t/m vr 7 maart 
� Goede vrijdag:  vr 18 april 
� Meivakantie:  ma 28 april t/m vr 2 mei 
� Hemelvaart:  do 29 en vr 30 mei 
� Zomervakantie:  ma 21 juli t/m vr 29 augustus 
 

Tijdens de zomervakantie gelden 
aangepaste openingstijden. Meer 
informatie hierover vind je te zijner 
tijd in de Wissel Express, op de 
informatieborden en op 
www.speelotheekdoetinchem.nl 
 

Op vrijdagavond 6 december is de 
Speel-o-theek gesloten i.v.m. 
Sinterklaas. 

Wist je dat... 
...er speelgoed te 
leen is speciaal voor 
Sinterklaas en Kerst. 
Dit staat op de 
showzuil. 
...het voor ons heel 
prettig is als je een 
wijziging in gegevens 
(bijvoorbeeld een nieuw e-mailadres of tele-
foonnummer) direct aan ons doorgeeft. 
...je per keer twee dingen mag lenen: één 
stuk speelgoed uit het hele assortiment en 
één stuk speelgoed uit categorie 3 (puzzels, 
lotto’s, domino’s en denkspelletjes) 
...we een spacescooter hebben aange-
schaft. Dit was één van de wensen die was 
opgehangen in de rode ideeënbomen. 
...we in het nieuwe jaar verder gaan met 
de wensen die op de ideeënbomen hangen. 

Sinterklaaspoppenkast 2012 

COLOFON 
 
De Wissel Expresss verschijnt tweemaal 
per jaar 
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