
 

Klankwieg groot succes! 

 

Wanneer er wijzigingen zijn, vermelden wij die altijd 

op onze internetpagina. Kijk bijvoorbeeld voor aanpas-

singen van de openingstijden op onze website:  

www.speel-o-theek-schakeltje.nl. 
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In de vorige nieuwsbrief 

hebben  we  u  kennis 

laten maken met de 

klankwieg, die ‘t Scha-

keltje  nieuw  heeft  

aangeschaft, met de  

financiële ondersteuning 

van de Heren van de 

Ronde Tafel 88. Deze 

klankwieg  is  mee-

genomen door een lener 

van  de Vlindergroep. De 

Vlindergroep leent 

speelgoed uit aan kin-

deren met een beper-

king. De zoon van deze 

familie gaat overdag 

naar kindercentrum 

Anneriet, speciaal 

voor kinderen en 

jeugdigen met bij-

zondere zorg- en 

leervragen.   Deze 

jongen heeft onder 

meer last van slaap-

stoornissen. Na het 

uittesten kwam een 

stralende  moeder 

terug bij de speel-o-

theek!  Haar zoon 

ging elke avond voor 

het slapen gaan een 

half uurtje in de 

klankwieg liggen en 

heeft daardoor de 

afgelopen weken 

elke avond door-  

geslapen en is nog 

nooit zo ontspannen 

en vrolijk geweest!  

Er is zelfs een 

wachtlijst ontstaan 

voor het lenen van 

de  klankwieg, 

waardoor speel-o-

theek ‘t Schakeltje 

nu nadenkt over het 

aanschaffen van 

een tweede klank-

wieg! 

 Bezoekadres:  

Zorgcentrum ‘De Bettekamp’ 

 De Egge 63 in Varsseveld 

 Geopend op woensdagen             

van  09.30—11.00 uur 

 Geopend op vrijdagen                

van  18.00—20.00 uur 

 E-mail: 

info@speel-o-theek-schakeltje.nl 

 tel: 06-10689590              

(tijdens openingsuren) 



Vrijwilligers 

U bent gewend  om tijdens 

de uitleen van de speel-o-

theek altijd geholpen te 

worden door vrijwilligers. 

Maar heeft u er ook al eens 

bij stilgestaan dat u zelf 

ook een collega van ons zou 

kunnen worden? Dat heeft 

als voordeel dat uw abonne-

ment voor u dan gratis 

wordt. Daarnaast wordt u in 

staat gesteld om als eerste 

het nieuwste speelgoed te 

testen en natuurlijk  te 

genieten van onze gezellig-

heid. Vraag informatie aan 

onze eigen ervarings-

deskundigen. 

Willemina-wereld 

Nieuw speelgoed 
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het advies om te kijken of 

ze nog verder konden met 

hun ideeën in de 

Kwaksmölle. De speel-o-

theek bekijkt nog even of 

verdere samenwerking 

met Willemina Wereld 

haalbaar is. 

De afgelopen periode heeft u 

misschien het één en ander 

gelezen over Willemina-

wereld,  een  project van 

Saskia Neijland en Lilian de 

Jong. Willemina Wereld 

stond voor een plan voor  

beter samen leven, spelen, 

ontdekken, leren en werken in 

de oude Wilhelmina School. 

De dames waren positief over 

Nieuwe collega’s:, bel of mail: 

 06-10637044 

info@speel-o-theek-schakeltje.nl.  

We hebben Karaoke Studio Pro met 

3 DVD’s en Twister Dance nieuw 

aangeschaft voor onze leners.  

 Verder hebben we nog geld gestoken in  het  

vervangen  van  slechte  onderdelen  van    

speelgoed dat al langer in de uitleen zit.  

een toekomstige samen-

werking met de speel-o-

theek. Helaas bleek na 

overleg met de gemeente 

dat de plannen omtrent 

Willemina Wereld in de   

oude Wilhelminaschool 

geen doorgang kunnen    

vinden. De dames kregen 


