
 

Tien jaar speel-o-theek ‘t Schakeltje! 

Dit jaar is het al 

weer 10 jaar  

geleden dat er 

begonnen werd 

met speel-o-

theek  ‘t Schakeltje. Hoe is 

het allemaal begonnen? Ruim 

tien jaar geleden plaatste de 

toenmalige wethouder Elly 

Dings een oproep hierover in 

de Wischpost. Met een groep 

van 5 mensen werd er begon-

nen met het uitdenken en 

plannen maken.  Bij andere 

speel-o-theken werd gekeken 

hoe zij de organisatie runden. 

De beste ideeën zijn              

meegenomen en daarmee 

wordt nog steeds gewerkt! 

De komende periode zijn wij op 5 december,  

24 december, 26 december, 31 december,  

2 januari, 18 februari en 20 februari gesloten. Kijk 

voor aanpassingen van de openingstijden ook op   

onze website: www.speel-o-theek-schakeltje.nl. 
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Nu de ideeën er waren, werden er sponso-

ren gezocht en gevonden, waarmee de   

gehele inventaris bij elkaar is gehaald. Tot 

slot werden er vrijwilligers gezocht om de 

boel draaiend te maken en toen dat gelukt 

was kon ’t Schakeltje van start. En zo be-

staat de speel-o-theek nu nog steeds op 

een low-budget manier, toegankelijk voor 

jonge en oudere vrijwilligers. Daarom is er 

ook gekozen voor de standplaats De Bette-

kamp: een ontmoetingsplaats voor jong en 

oud. Twee jaar later is de Vlindergroep 

opgericht. Daar wordt speelgoed ingekocht 

voor kinderen met een beperking, die hier-

mee zonder beperking kunnen spelen. Als 

je ouders en kinderen gelukkig en blij met 

het nieuw gekozen speelgoed de speel-o-

theek ziet verlaten, dat is toch waarom wij 

vrijwilligers zijn van de speel-o-theek! 



Ook dit jaar houden we weer 

onze jaarlijkse nieuwjaars-

zakken - actie. Wederom  

maken we voor iedereen die 

het maar hebben wil, snoep-

zakken voor de kinderen die 

bij u langskomen op nieuw-

jaarsdag. De prijs is dit jaar 

niet gestegen, maar is nog 

steeds € 1,50 per zak.  En 

voor die prijs krijgt u een 

goed gevulde nieuwjaarszak.  

U steunt hiermee een goed 

doel! 

Anders dan voorgaande   

jaren maken wij de snoep-

zakken speciaal voor een 

ieder op bestelling. Hier-

voor kunt u zich inschrijven 

op meerdere punten. Bij             

‘t Kaaswinkeltje, Keyzertje 

Bloemen en meer, Gulf 

tankstation, M&M-shop, 

Brasserie 08 en Lekkerneij 

dorpskantine liggen de    

inschrijfformulieren klaar 

waarop u het aantal nieuw-

jaarszakken dat u graag 

van ons wilt hebben, kunt 

aangeven.  

Bij ‘t Kaaswinkeltje zijn de 

nieuwjaarszakken op                

20 december op te halen.  

Bij Keyzertje Bloemen en 

meer zijn de snoepzakken 

vanaf 29 december op te 

halen. Bij Gulf tankstation,       

M&M-shop, Brasserie 08 

en Lekkerneij dorpskanti-

ne zijn de snoepzakken 

vanaf 20 december af te 

halen. Daarnaast kunt u 

natuurlijk ook bij de vrij-

willigers van de speel-o-

theek terecht om uw be-

stelling door te geven. Wij 

gaan vol enthousiasme voor 

u aan de slag! 

Receptie 

Op maandag 24 november 

a.s. wil het bestuur van 

speel-o-theek ‘t Schakeltje  

het 10-jarig jubileum vieren  

middels een receptie.  Deze 

vindt plaats in  ‘t Proathuus 

in zorgcentrum De Bette-

kamp, De Egge 63 in       

Varsseveld van 19.00 tot 

21.00 uur, waar we u ook voor 

willen uitnodigen. Laat ons 

weten via een mailtje aan   

info@speel-o-theek-

schakeltje.nl  met hoeveel 

personen u komt zodat we 

samen kunnen 

proosten op dit 

heugelijke feit!  
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Nieuwe vrijwilligers? 

Zin om ons te  

ondersteunen?  Word  

vrijwilliger!  

 
Bel  0315 298563    

of mail: 

info@speel-o-theek-schakeltje.nl 
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Bij de speelgoedgroep zijn 

de vrijwilligers weer druk 

bezig om het inmiddels 

nieuw aangeschafte speel-

goed gereed te maken om  

uit te kunnen lenen. Toch 

willen we u nu al laten weten 

wat er binnenkort aan zit te 

komen. Zodra het helemaal 

klaar is kunt u onderstaand 

speelgoed in onze schappen 

aantreffen, mits het niet   

inmiddels al weer is uitge-

leend 

natuur-

lijk! 
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Playmobil western 

 

Minnie Mouse vloerpuzzel 

 

Lieve dieren puzzle  

 

 

 

 

   Squla familiebordspel 

 

 

Ik hou van vakantie 

Nijntje treintje spel 

Ben ik Napoleon? 

Playmobil kermis 

Kriskras door de gemeente Oude IJsselstreek 


