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Rabobank Clubkas Campagne
Van 5 t/m 19 maart 2015
houdt Rabobank GraafschapZuid weer de Rabobank
Clubkas Campagne, waarmee
€ 50.000, - verdeeld wordt

zamelen voor nieuw speelgoed voor onze
Vlindergroep, zodat kinderen met een
beperking ook fijn met aangepast speelgoed kunnen spelen en vooral genieten.
In 2014 hebben wij €195,96 gekregen

onder diverse verenigingen en voor Stichting Joni om kwetsbare
kinderen in Ethiopië ook kind te laten
stichtingen in deze regio.
Leden van deze bank kunnen

zijn.

vijf keer een stem uitbrengen Als u speel-o-theek ‘t Schakeltje een
aan de vereniging of stichting warm hart toedraagt, wilt u dan aan ons
waar zij een warm hart aan
toe dragen. Er kan twee keer
op dezelfde vereniging of
stichting gestemd worden.
Hoe meer stemmen, des te
meer geld het voor hen
oplevert. Speel-o-theek ‘t
Schakeltje doet dit jaar mee
met als doel geld in te
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denken bij het uitbrengen van uw stem?
Misschien kunt u zelfs mensen uit uw
omgeving zo enthousiast krijgen dat zij
ook aan onze speel-o-theek een stem toekennen. Kinderen die fijn kunnen spelen
en genieten geeft ons als speel-o-theek
een goed gevoel, wij hopen daarom op uw
steun te mogen rekenen.
Alvast bedankt!
 Bezoekadres:
zorgcentrum ‘De Bettekamp’
 De Egge 63 in Varsseveld

Aangepaste openingstijden
De komende periode zijn wij op 18 maart,
3 april, 6 mei, 8 mei, 13 mei, 15 mei en 5 juni
gesloten. Kijk voor aanpassingen van de
openingstijden ook op onze website:
www.speel-o-theek-schakeltje.nl.

 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)

Nieuwjaarszakken
Afgelopen december hebben
we weer onze jaarlijkse
nieuwjaarszakken - actie
gehouden. Naast de aanmelding via inschrijfformulieren
heeft u de medewerkers van
de speel-o-theek aan kunnen
treffen bij de kerstmarkt in
Varsseveld.

Er zijn dit jaar weer veel
snoepzakken verkocht! We
willen iedereen die onze
nieuwjaarszakken heeft
gekocht of anderszins een
bijdrage heeft geleverd
Opnieuw kunnen we spreken om deze actie weer tot
zo’n succes te maken, nogvan een geslaagde actie!
maals hartelijk bedanken.

Receptie

Op 24 november j.l. heeft
het bestuur van speel-otheek ‘t Schakeltje met een
receptie in ‘t Proathuus in
zorgcentrum De Bettekamp
haar 10-jarig jubileum
gevierd. Dat werd een
gezellig weerzien van

leners, medewerkers,
Onder het genot van wat
oud-medewerkers, maar
drank en lekkers werd er nog
ook wethouder v.d. Wardt enthousiast nagepraat.
kwam langs om te proosten
op het feit dat het al weer
tien jaar geleden is dat
speel-o-theek ‘t Schakeltje
is gestart.

Vrijwilligers op vrijdag
Zoals u misschien wel uit
eigen ervaring weet,
wordt de speel-o-theek
draaiend gehouden door
vrijwilligers. Misschien
is dit ook iets voor u?
Vanaf dat moment kunt
u gratis speelgoed lenen!
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Daarnaast ervaart u de
prettige sfeer tussen de
vrijwilligers onderling.
Een half uur voor aanvang
wordt de uitleenruimte
klaargemaakt, op vrijdag
is dat om 17.30 uur.
Daarna kan het speelgoed
worden ingenomen, wordt
alles gecontroleerd en na

afloop wordt alles weer
terug gezet. Spreekt dit u
aan? Bent u dan op de
vrijdagavond het extra
setje handen waar wij naar
op zoek zijn? Meld u aan!
Bel

0315-298563

info@speelo-theek-schakeltje.nl.
of mail naar
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De mol junior
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