
Nieuwsbrief    Speel-O-Theek De Wissel    najaar 2015 

Op woensdag 25 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 een 
klein presentje en wat lekkers. De 
Speel-o-theek is open van 09.00 
tot 11.00 uur. De toegang is gratis 
en voor de volwassenen staat er 
thee en koffie klaar. Tip: wil je die 
dag speelgoed inleveren en/of 
lenen? Doe dit dan voordat de 
poppenkast begint. 
 

In de Speel-o-theek vind je twee rode ideeënbomen. Heb je 
een leuk idee voor nieuw speelgoed, schrijf het op een kaartje 
en ‘hang het in de boom’. Als het door jou gewenste speel-
goed wordt aangeschaft, mag je het als eerste lenen. Daarom 
is het belangrijk dat de gegevens op het kaartje volledig zijn, 

zodat we contact met je kunnen op- 
nemen. Vermeld in ieder geval je 
naam, telefoonnummer en mail-
adres, het merk speelgoed, het 
artikelnummer en/of het aantal 
stukjes van bijvoorbeeld een puz-
zel. Er zijn soms meerdere  
varianten van een artikel te  
verkrijgen en elk variant heeft een 
ander artikelnummer. Op deze  
manier weten we precies wat voor 
speelgoed we moeten kopen. 
 

In de week voorafgaand aan de kerstvakantie mag je weer 
één stuk speelgoed extra lenen. Dit is dus op woensdag  
16 december en vrijdag 18 december. Leuk voor in de  
komende kerstvakantie! Heb je in de weken voor de extra 
uitleendata al speelgoed geleend? Dan ben je op deze dagen 
van harte welkom om een extra stuk speelgoed te lenen.  
 
 
 

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 zaterdag 5 december de 
gehele dag gesloten. Vrijdag 4 december 
zijn we wél open van 18.30 tot 19.30 uur.  
 

Net zoals vorig jaar, gaan we dit jaar  
’s middags knutselen voor kerst. Zo kunnen 
schoolgaande kinderen ook meedoen. Op 

woensdag 16 december 
is iedereen vanaf 14.15 
uur welkom. Ouders en/
of verzorgers mogen de 
jongste kinderen  
natuurlijk meehelpen. 
Er is limonade, koffie, 
thee en wat lekkers.  
Na afloop neem je je 
knutselwerk mee naar 
huis. De toegang is  
gratis en de middag 
eindigt om 16.15 uur.  
 

Let op! De uitleen van speelgoed stopt 
deze middag gewoon om 16.00 uur.  

 

In het nieuwe jaar is de Speel-o-theek, net 
als afgelopen jaren, elke eerste zaterdag 
van de maand geopend van 10.30 tot 12.00 
uur. De eerste zaterdag van januari is nog 
kerstvakantie. Daarom starten we op  
zaterdag 9 januari. Omdat het nieuwe jaar 
dan net van start is gegaan, verwelkomen 
we dan iedereen graag voor een nieuwjaars-
groet met chocolademelk en wat lekkers. De 
kinderen krijgen een 
kleine attentie. Je 
kunt ook gewoon 
speelgoed inleveren 
en lenen. Bovendien 
mag je deze zaterdag 
één stuk speelgoed 
extra lenen uit het 
hele assortiment.  
 



Regelmatig merken we dat gegevens van onze leden, zoals  
e-mailadres of telefoonnummer, gewijzigd zijn.  

We stellen het op prijs als je een 
adreswijziging of nieuw  
e-mailadres zo snel mogelijk aan ons 
doorgeeft. Dan mis je geen  
berichten, zoals deze Wissel Express, 
en wij houden dan onze leden-
administratie netjes op orde.  
Geef wijzigingen door aan Speel-o-
theek ‘De Wissel’, t.a.v. leden-

administratie, Houtsmastraat 97, 7002 KD Doetinchem of per 
e-mail: ledenadministratie@speelotheekdoetinchem.nl.  
Vergeet niet het lidnummer te vermelden! 

 

Per 1 april 2016 worden de 
abonnementen weer verlengd. 
De kosten blijven hetzelfde,  
namelijk €22,50 voor het eerste 
kind en €15,00 euro voor elk  
volgend kind binnen een gezin.  
Wil je het abonnement niet  
verlengen? Geef dit dan vóór  
1 februari 2016 door aan Speel-
o-theek ‘De Wissel’, t.a.v.  
ledenadministratie, Houtsma-
straat 97, 7002 KD Doetinchem of per e-mail:  
ledenadministratie@speelotheekdoetinchem.nl. Vergeet niet 
het lidnummer te vermelden! 

 Sinterklaas: za 5 december 2015 
 
 Kerstvakantie: ma 21 december 2015 t/m  
 vr 1 januari 2016 
 
 Voorjaarsvakantie: ma 8 t/m vr 12 februari 2016 
 
 Goede vrijdag: vr 25 maart 2016 
 
 Koningsdag: wo 27 april 2016 
 
 Meivakantie: ma 2 mei t/m za 7 mei 2016  
 (hier valt Hemelvaart in) 
 
 

…je de week vooraf-
gaand aan alle  
vakantie periodes 
(m.u.v. de zomer- 
vakantie) 1 stuk speel-
goed extra mag lenen. 
…het speelgoed dat 
op de presentatiezuilen ‘Nieuw’ en ‘Thema’ 
staat, direct te leen is. 
…we regelmatig een ander thema hebben 
op de presentatiezuil ‘Thema’ en het speel-
goed hierop wordt aangepast. 
…we een medewerker inname en uitleen 
voor de vrijdagavond kunnen gebruiken. 
…je op woensdagochtend van 09.00 tot 
11.00 uur gratis koffie mag komen drinken. 
…op de vrijdagavond en zaterdag- 
ochtend leerlingen van het Ludgercollege 
ons komen helpen voor hun maatschap- 
pelijke stage. 
…we in de week van 7 t/m 12 maart 2016 
collecteren voor Jantje Beton. 
…er dan ook een collectebus in de  
Speel-o-theek staat. 
…wij de helft van de opbrengst mogen  
besteden aan nieuw speelgoed. 
 

 

De Wissel Expresss verschijnt tweemaal 
per jaar 
 

Redactie 
Ingrid Boekhorst-Hallers, Ilse Versteeg en  
Annelies Kreeftenberg   
Vormgeving 
Bauke Kappert, Studio Hallo!   
Copy 
info@speelotheekdoetinchem.nl   
Openingstijden Speel-o-theek 
wo. 09.00-11.00 en 14.00-16.00 uur  
vr. 18.30-19.30 uur 
1e zaterdag v.d. maand 10.30-12.00 uur   
Gelegenheid voor gratis koffie drinken: 
woensdag 09.00 - 11.00 uur  
Adres 
Houtsmastraat 11b, 7002 KA Doetinchem  
t. 06 12658761 (tijdens openingstijden)  
of 0314 39 12 30 (informatie)  
info@speelotheekdoetinchem.nl 
www.speelotheekdoetinchem.nl 
www.facebook.com/speelotheekdewissel 
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