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Containeractie voor stichting Joni
In een vorige nieuwsbrief

beschadiging

hebben wij u al laten kennis

heeft, willen wij

Aangepaste openings- 1
tijden

maken met stichting Joni. Dit u vragen dit bij
willen wij als speel-o-theek

ons in te komen

‘t Schakeltje nog verder

leveren op

voortzetten. Nadat ons

woensdag-

afgeschreven educatieve

morgen van

speelgoed in Ethiopië zo warm 9.30—11.00. Dit
werd ontvangen, ontstond het speelgoed willen wij via een container naar
idee om dit op een grotere

Ethiopië sturen. Mocht u niet in het bezit

schaal voort te zetten. Deze

zijn van buitenspeelgoed, maar wilt u dit

actie kunt u op twee manieren goede doel toch steunen, kunt u dat doen
steunen. De eerste manier is

door een financiële bijdrage storten op

om bij u thuis eens rond te

rekening 1339.78.095 o.v.v. container, zo-

kijken of u nog in het bezit

dat we de kosten voor de container kun-

bent van buitenspeelgoed dat

nen opvangen. Laat deze kans niet lopen en

u niet meer gebruikt. Zelfs

help kinderen in Ethiopië, waardoor

als het speelgoedgoed een

buitenspeelgoed uit Varsseveld een mooie

kleine, door ons op te lossen

tweede kans krijgt!
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 Bezoekadres:
zorgcentrum ‘De Bettekamp’
 De Egge 63 in Varsseveld

Aangepaste openingstijden
De komende periode zijn wij op 5 maart, 7 maart,

 Geopend op woensdagen
van 09.30—11.00 uur

19 maart, 18 april, 25 april, 30 april, 30 mei, 6 juni

 Geopend op vrijdagen
van 18.00—20.00 uur

en 18 juni gesloten. Kijk voor aanpassingen van de

 E-mail:

openingstijden ook op onze website:

info@speel-o-theek-schakeltje.nl

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

 tel: 06-10689590
(tijdens openingsuren)

Sponsoractie van de
Rabobank
Rabobank Graafschap Zuid
heeft een nieuwe methode
om sponsorgelden toe te
kennen. Het totaalbedrag van
€50.000,- wordt verdeeld
onder alle deelnemende
verenigingen en stichtingen.
Alle leden van Rabobank
Graafschap Zuid krijgen
van 7 t/m 21 maart de
gelegenheid om 5 stemmen

uit te brengen, waarvan er
maximaal 2 naar dezelfde
vereniging of stichting
mogen gaan. Echter, hoe
meer stemmen een vereniging of stichting krijgt,
hoe hoger het bedrag is
dat de Rabobank Clubkas
Campagne uitkeert! Steun
dus stichting ‘t Schakeltje

door uw stem, en misschien
kunt u zelfs anderen
enthousiasmeren om hun
stem op speel-o-theek
‘t Schakeltje uit te
brengen. Alvast bedankt!

stage nog op zoek naar een
stageplek? Denk dan eens
aan speel-o-theek
‘t Schakeltje! Aarzel niet
en meld je aan met je

inlogcode bij Mas-Xpress
Achterhoek, zodat je stage
contract kan worden
opgesteld. We kijken uit
naar je komst!

MaS-stage bij de
speel-o-theek
De overheid wil jongeren
graag meer kennis laten
maken met nut en noodzaak
van vrijwilligerswerk. Ben jij
voor je maatschappelijke

Nieuwjaarszakken

Net als afgelopen jaren is
er dit jaar weer een nieuwjaarszakken-actie geweest.
Er is weer goed geholpen
(en veel gelachen!) door de
vrijwilligers, waarna de

vanuit het bedrijfsleven.
Met deze actie willen wij er
alles aan doen, dat kinderen
met en zonder een
beperking, onbeperkt
kunnen spelen!

snoepzakken rond
gebracht werden naar de
afnemers. Deze actie is
erg belangrijk voor de
speel-o-theek, want er is
steeds minder sponsoring

Nieuwe vrijwilligers?
Zin om ons te
ondersteunen?

Word
vrijwilliger!
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Bel

0315 298563

of mail:
info@speel-o-theek-schakeltje.nl
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Schade
Bij al ons speelgoed krijgt u
altijd informatie mee wat
er allemaal in de opbergbox
zou moeten zitten. We willen u nogmaals adviseren om
dit echt te controleren,
want vanaf het moment dat
u als lener opgeschreven
staat, bent u verantwoordelijk. Als er iets niet

klopt, kunt u terugkomen
tijdens de openingsuren op
de dag dat u de spullen
geleend hebt, bellen vóór
sluitingstijd naar 0610689590 of mailen naar
info@ speel-o-theekschakeltje.nl. Na sluitingstijd behandelen wij
ingesproken voicemail-

berichten en mailtjes tot een
uur na sluitingstijd op de dag
dat u de spullen geleend
heeft. Daarna bent u als lener
verantwoordelijk voor
eventuele schade. Extra
controle voorkomt dat u
verantwoordelijk wordt gehouden voor iets waar u voor
uw gevoel niets aan kunt doen.

Nieuw speelgoed
Pinypon sneeuwhuis
Playmobil grote kampeerwagen

Lego duplo luxe treinset 2

Baby born pop met maxicosi

Mees Kees bordspel

Schoonmaakset

Raveleijn
Tina shop spel
Little people vliegtuig

Johnny coupe
Playmobil meeneem dierenkliniek

Minnies vliegtuig
Minnies cabriolet

My little pony bruiloftkasteel

Minnies stippelstrik boot

Halli Galli junior

Little tikes rinkel de rups

Hello Kitty funpark

Lego duplo jake en de piraten

Hello Kitty groot kasteel
Little people prinsessenliedjes paleis

Lego duplo planes
Maja de Bij speeltuin

Monopoly Empire
Elektronisch doolhof
Oudhollands keezenspel
Triominos tribalance
De jongens tegen de meisjes spel
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Buitenspeelgoed komt vanaf april 2014 weer terug in
de uitleen.
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