
 

Rabobank Clubkas Campagne 

In april 2016 houdt Rabobank 

Graafschap-Zuid weer de   

Rabobank Clubkas Campagne, 

waarmee dit jaar €100.000, -   

verdeeld gaat worden onder 

diverse verenigingen en stich-

tingen in deze regio. Dit doet 

de Rabobank ter vervanging 

van sponsorbijdragen. 

Leden van deze bank kunnen 

vijf keer een stem uitbrengen 

aan een vereniging of stich-

ting 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.  

De komende periode zijn wij op 25 maart, 27 april, 
29 april, 4 mei, 6 mei en 10 juni gesloten.  

De zomervakantie is voor ons dit jaar van 11 juli 
t/m 19 augustus. 

 

Op de vrijdagen zijn wij sinds het begin van dit 
jaar geopend vanaf 18.30 uur. 
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 Bezoekadres:  

 zorgcentrum ‘De Bettekamp’ 

 De Egge 63 in Varsseveld 

 Geopend op woensdagen             
van  09.30—11.00 uur 

 Geopend op vrijdagen                
van  18.30—20.00 uur 

 E-mail:  

info@speel-o-theek-schakeltje.nl 

 tel: 06-10689590              
(tijdens openingsuren) 

 

Aangepaste openingstijden 

Nieuwsbrief 

Maart 2016 

Volume 1, Issue 1 

Het is een welkom extraatje waar wij als 

speel-o-theek ‘t Schakeltje verguld mee 

zijn. Vorig jaar hebben wij het geld ge-

bruikt voor aanschaf van speciaal speel-

goed voor de Vlindergroep. Dit jaar willen 

we nieuw, uitdagend en leerzaam speel-

goed aanschaffen dat door iedereen kan 

worden geleend. Als u ons een warm hart 

toedraagt, wilt u dan aan ons denken bij 

het uitbrengen van uw stem? Misschien 

kunt u zelfs mensen uit uw omgeving die 

lid zijn van de Rabobank zo enthousiast 

maken dat zij ook aan onze speel-o-theek 

een stem toekennen. Er is geen maximum-

bedrag dat per club toegekend mag    

worden. Meer stemmen betekent voor ons 

meer perspectief op het financieel moge-

lijk maken van onze wensen. Alvast onze 

hartelijke dank voor uw stemmen! 



 

Misschien heeft u er zelf ook 
nog gebruik van gemaakt:   
onze jaarlijkse nieuwjaars-
zakken - actie.   

En ook dit jaar kunnen  we 
spreken van een geslaagde 
actie!  Dit  keer zat er als  

extraatje een stuiterbal in 
de zak, waar de kinderen 
erg enthousiast over waren. 

Heeft u deze prachtige 
zakken  gekocht of mis-
schien heeft u geholpen 
met het maken van deze 

Verjaardagsstoel 

De tweede verjaardags-

stoel heeft inmiddels ook een 
nieuw likje verf met een   
prachtige nieuwe afbeelding          
gekregen van Wendy Brundel. 
Het resultaat is wederom 
zeer geslaagd! De verjaar-
dagsstoelen kunt u een week 
thuis houden. Om te voorko-
men dat we u moeten teleur-
stellen dat de verjaardags-
stoel inmiddels uitgeleend is, 
adviseren wij u om de ver-
jaardagsstoelen vooraf te 
reserveren. Daar wordt 
€0,50 voor gevraagd. Wij 

zorgen er dan voor dat de 
door u gekozen verjaar-
dagsstoel voor u klaar 
staat op de afgesproken 
datum. Na een week willen 
wij de verjaardagsstoel 
graag weer terug zien. 
Wordt de stoel te laat   
ingeleverd, dan berekenen 
wij daarvoor €2,50 per 
openingsdag dat de stoel te 
laat ingeleverd is. We  
wensen u uiteraard veel 
plezier met de verjaar-
dagsstoel!  

Nieuwjaarszakken 
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Extra vrijwilligers  

Nieuwsbrief 

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!  

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

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

Daarnaast ervaart u de 
prettige sfeer tussen de 
vrijwilligers onderling. 
Een half uur voor aanvang 
wordt de uitleenruimte 
klaargemaakt. Daarna kan 
het speelgoed worden in-
genomen, wordt alles   
gecontroleerd en na 
 

zakken, dan zijn we u 
zeer dankbaar. 
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Nieuw in de uitleen: 

 

Sprekende keuken 

Elektronische kassa met weegschaal 

Meezing locomotief 

Mini loco:  voetbal 

Mini loco: paarden 

Mini loco: Dolfje Weerwolfje 

Mini loco: Buurman & Buurman 

Monopoly junior Frozen 

Dokter Bibber Frozen Fever 

Dokter Bibber Verschrikkelijke Ikke 

Foam puzzel Frozen 

Foam puzzel Paw Patrol 

Caterpillar voertuigen 

Mega ganzenbord disney 

World series of yahtzee 

Bingo Link 

Alias junior 

Rummikub turbo 

Hints! 

Wat hoort erbij? 

Wie ben ik? 

Electro Sesamstraat 


