
Nieuwsbrief    Speel-O-Theek De Wissel    zomer 2017 

Woensdag 14 juni was het zover: Buitenspeeldag! Buurtplein 
en Speel-O-Theek ‘De Wissel’ hadden voor deze middag een 
uitgebreid programma aan buiten-speelactiviteiten opgezet. 
Hierbij was rekening gehouden met jonge en wat oudere kin-
deren. Er was een stormbaan, schminken, bellenblazen, bas-

ketbal en nog veel meer. Meer dan 
200 kinderen kwamen buiten  
spelen op het veld en het plein 
voor de Speel-O-Theek. Ook veel 
buurtbewoners kwamen deze mid-
dag een kijkje nemen en gezellig 
koffie drinken! We kijken terug op 
een geslaagde middag.  
 
 

 

 
Per abonnement mag je meer-
dere stukken speelgoed lenen. 
Te weten: 1 stuks uit het gehele 
assortiment en daarnaast 1 stuk 
speelgoed uit de 3 kast en 1 
stuk speelgoed van de Thema-
zuil. 
 
 
 

Veel kleine spellen zijn verhuisd naar de 3 kast. 
 

Sinds begin 2015 ondersteunt 
gemeente Doetinchem inwoners 
met een laag inkomen met het 
Meedoen arrangement. Hier-
mee is het mogelijk om een gra-
tis abonnement van de Speel-O-

Theek aan te vragen. Interesse? Ga hiervoor naar 
www.meedoenarrangement.nl en vul je gegevens in.

Ben je (bijna) jarig? Dan mag je 2 stuks speelgoed extra le-
nen uit de collectie “Verjaardagspeelgoed”. Je kunt het gratis 
reserveren en de uitleentermijn is, in dit geval, 2 weken. De 
bijbehorende gele lijsten zitten in de map “verjaardag”.  

Op zoek naar een origineel cadeau? Geef 
dan een cadeaubon van Speel-O-Theek ‘De 
Wissel’. Deze feestelijk verpakte cadeaubon 
kost 10 euro en is in te wisselen tegen een 
halfjaarabonnement. Leuk voor een kraam-
cadeau of voor een kinderverjaardag. Bij de 
cadeaubon zit ook nog een presentje. 

Tijdens de zomervakantie (10 juli t/m 21  
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 te-
recht om iets 
nieuws te lenen.  
Let wel: omdat we 
elke week één 
keer open zijn, is 
ook tijdens deze 
vakantie de  
uitleentermijn  
gewoon 4 weken!

Op het witte briefje dat bij uw abonnement 
zit kunt u alle vakantiedagen van 2017 vin-
den. Deze staan ook vermeld op de website 
van de Speel-O-Theek.

Door het jaar heen zijn er diverse datums 
voor extra uitleen. Deze staan op de website 
en op de witte briefjes die bij het abonne-
ment zitten. Je mag op deze datums 1 stuk 
extra speelgoed uit het gehele assortiment 
lenen. Heb je in de weken voor de extra uit-
leendata al speelgoed geleend? Dan ben je 
op deze dagen van harte welkom om een 
extra stuk speelgoed er bij te lenen.  
 



 
In april 2017 heb je tijdens de Rabo-
bank Club Actie je stem kunnen uit-
brengen op een aantal verenigingen 
of stichtingen die je een warm hart 
toedraagt. Dit jaar ontving de Speel-
O-Theek hierdoor een bedrag van  
€  74,20. Hiermee kunnen we weer 
nieuw speelgoed kopen. Bedankt 
voor je stem. 
 

 

 

Veel volwassenen lenen vaak puzzels van 1000 stukjes. Nu 
horen we geluiden dat men ook graag puzzels van 1500 stuk-
jes zou willen lenen. Als u interesse heeft  laat ons dan weten 
welke puzzels u graag aan het assortiment zou zien toege-
voegd, dan kunnen we proberen aan die wensen te voldoen.  
Stuur gerust een mailtje naar info@speelotheekdoetinchem.nl 
om uw wensen kenbaar te maken. 
Puzzels dienen altijd op de bijgeleverde puzzelmat te worden 
ingeleverd. 
 

 

Deze zijn op: 
30 augustus, 27 september en 25 oktober. 
Ieder keer van 10.00 tot 11.00 uur. 
Gratis entree voor iedereen. 
De thema's worden op de website en op 
facebook bekend gemaakt. 
 
 

 

Ieder woensdag is er tijdens de openingstijden gelegenheid 
om gezellig samen koffie te drinken in de koffieruimte. Hier 
hebben de kinderen alle ruimte om te spelen. 

 

...we tegenwoordig 
niet al het speelgoed 
coderen 
...we dit doen omdat 
zo’n code het speel-
goed kan ontsieren 
waardoor het onaan-
trekkelijk wordt om 
het speelgoed te lenen.  
...je voor één euro speelgoed kunt reserve-
ren. Je krijgt dan bericht als het speelgoed 
beschikbaar is 
...je bij onze medewerkers informatie kunt 
inwinnen over geschikt speelgoed voor je 
kind 
...het reserveren van de verjaardagstoelen 
gratis is. Bij te laat inleveren betaal je € 5,- 
…er een plek voor het verschonen van 
baby’s is ingericht in het invalidentoilet.  
...het speelgoed op de zuil “nieuw speel-
goed” direct te leen is. 
...je op de rode bomen je wensen kunt op-
hangen 
...TipToi spellen en puzzels gezamenlijk op 
een eigen schap staan. 
...je het speelgoed schoon moet inleveren. 
...er een emmer sop in het halletje staat 
voor als je het vergeten bent. 

 

De Wissel Expresss verschijnt tweemaal 
per jaar 
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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   
 
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 


