
 

Heren van de ronde tafel 

Vrijdag 1 maart j.l. 

heeft speel-o-theek ‘t 

Schakeltje een cheque 

ter waarde van 

€4000,- overhandigd 

gekregen van de heren 

van de Ronde Tafel 88 

uit Aalten. Wij zijn 

de heren van de Ronde 

Tafel heel erg dank-

baar dat zij dit be-

drag aan ons hebben 

geschonken! Hiervan 

kunnen we een klank-

wieg aanschaffen voor 

de Vlindergroep. Een 

klankwieg is een hou-

ten meubel met aan 

de buitenkant snaren.  

 

Wanneer er wijzigingen zijn, vermelden wij die altijd op onze 

internetpagina. Kijk bijvoorbeeld voor aanpassingen van de ope-

ningstijden op onze website:  

www.speel-o-theek-schakeltje.nl. 
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 Bezoekadres: 

zorgcentrum ‘De 

Bettekamp’ 

 De Egge 63 in 

Varsseveld 

 Geopend op woens-

dagen van 09.30—

11.00 uur 

 Geopend op vrijda-

gen van 18.00—

20.00 uur 

 E-mail: info@speel

-o-theek-

schakeltje.nl 

 tel: 06-10689590

(tijdens openings-

uren) 
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Je kunt er in zitten of liggen en zelfs 

mee schommelen Wanneer de snaren 

bespeeld worden klinken de tonen sterk 

door in de wieg en zijn de geluiden ook 

te voelen. Dit kan voor kinderen met 

een beperking een zeer rustgevend ef-

fect geven.  
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Zoals u waarschijnlijk al ge-

zien heeft, ziet de nieuws-

brief er een tikkeltje an-

ders uit dan u van ons ge-

wend was. Dit komt omdat 

onze vaste verzorgster 

hiervan, Elly van der 

Wardt, ermee is gestopt. 

Elly stond aan de wieg van 

de digitale nieuwsbrieven. 

Alle informatie die u jaren-

lang van ons heeft ontvan-

gen, heeft zij voor u in de 

juiste volgorde gezet. Van-

af deze plaats willen we Elly 

dan ook nog hartelijk dan-

ken voor de vele uren die 

zij er voor ons allen in 

heeft gestopt! En bij een 

nieuwe start past ook een 

nieuw uiterlijk. Vandaar de-

ze kinderhanden, die u van-

af nu vaker tegen zult ko-

men. Wij  zijn natuurlijk 

ook benieuwd wat u er van 

vindt. U kunt een reactie 

sturen naar ons e-

mailadres: info@speel-o-

theek-schakeltje.nl. Alvast 

bedankt voor uw reactie. 

Vrijwilligers 

U bent gewend dat u tij-

dens de uitleen van de speel

-o-theek altijd geholpen 

wordt 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 een 

van de eerste het aller-

nieuwste speelgoed te tes-

ten en natuurlijk genieten 

van onze gezelligheid. Vraag 

om informatie aan onze ei-

gen ervaringsdeskundigen. 

Nieuwjaarszakken 

actie 

Gewijzigde opmaak 
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ken gemaakt. Veel af-

nemers van deze zak-

ken hadden vooraf al 

aangegeven hoeveel 

zakken zij wensten of 

hadden zich ingeschre-

ven op de lijsten die 

bij de kaaswinkel la-

gen. Dit leidde weer 

tot een geweldig ge-

slaagde actie, waarvoor 

wij iedereen hartelijk 

willen bedanken! 

Ook dit jaar is er weer een 

nieuwjaarszakken-actie ge-

houden. Een speciale commis-

sie heeft zich gebogen over 

de inhoud van de zakken en 

gekeken waar het snoep het 

best ingekocht kon worden. 

Daarna hebben vrijwilligers 

het snoep in de zakken ge-

daan en zo rond de 4000 zak-

Nieuwe collega’s: bel 06-

10637044!Of mail naar in-

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

 



Buitenspeelgoed tijdelijk opgeslagen, rond april weer 

terug in de uitleen. 

De afgelopen tijd heeft de 

speelgoedgroep weer nieuw 

speelgoed kunnen aanschaf-

fen voor de speel-o-theek. 

Een deel daarvan is al in de 

uitleen gegaan, dit speel-

goed kunt u allemaal terug-

vinden in de map ‘Nieuw 

Speelgoed’, die altijd op 

één van de tafels ligt. Al 

het speelgoed kan gere-

serveerd worden. Alléén 

speelgoed met een T-

nummer (thema-dozen, 

verjaardagsstoelen) kan 

op datum gereserveerd 

worden. 

 

 

Nieuws van de 

speelgoedgroep 

 
 

 

Aarzel niet, 

verwijder 

gewoon alle 

pluisjes, 

hondenharen en 

zand uit de 

speelgoeddozen!  
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Playskool ballenbaan Verkleeddoos meisjes  Verkleeddoos jongens  

Toet toet auto’s garage  Smartmax voertuigen  Vtech Verken & Leer vliegtuig 

Bumba doos  Lego duplo sprookjes  Minnie Mouse set  Smurfenspel 

Dierenvrienden Geen ja, geen nee Boomgaard Monopoly junior party   

Alias De TV kantine het spel Spuzzle Mathable Monsterval   

Woordzoeker juniorKoehandel master Connect 4 Pisa XL  en nog veel meer! 

  

 

 Tips voor 

nieuw materi-

aal kunt u via 

de lijst in de 

map ‘Nieuw 

Speelgoed’ aan 

ons doorge-

ven. 


