
 

Nieuwjaarszakken 

Al een aantal jaren houdt 

speel-o-theek ‘t Schakeltje 

de nieuwjaarszakken-actie. 

Deze actie wordt gehouden 

door de vrijwilligers. Het geld 

dat hiermee opgehaald wordt 

is  een  aanvulling  op  de       

subsidie die de speel-o-theek 

krijgt.  

Hoe gaat deze actie in zijn 

werk?  Alle vrijwilligers     

krijgen lijsten waarop zij   

belangstellenden kunnen     

inschrijven met het aantal 

zakken dat zij graag willen 

afnemen. Daarna gaan de  

vrijwilligers samen aan de slag 

om alle snoepzakken gevuld te 

krijgen met het ingekochte 

Vanaf 1 januari 2016 gaat er iets veranderen aan 
de openingstijden op de vrijdagavond.  

De aanvang is dan om 18.30 uur, u kunt speelgoed   
blijven lenen tot 20.00 uur. 

De vrijdagavond begint dus een half uur later. 

Op 23, 25 en 30 december 2015 en 1 januari 2016 is de  
speel-o-theek gesloten. 
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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! 
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snoepgoed. Als alle zakken gevuld zijn, 

worden ze onder de vrijwilligers verdeeld. 

Iedere vrijwilliger zorgt er nu voor dat 

alle ingeschreven  mensen de hoeveelheid 

snoepzakken ontvangen wat zij besteld 

hebben. Als er dan nog snoepzakken over-

gebleven zijn, komt er bij de Kaaswinkel 

aan de Doetinchemseweg ook een inteken-

lijst te liggen, waarop geïnteresseerden 

zich kunnen intekenen.  De prijs is, net als 

afgelopen jaren, €1,50 per zak gebleven.  

Het geld voor deze actie wordt deels ge-

bruikt voor de Vlindergroep, de groep 

kinderen met een beperking, die zo met 

aangepast speelgoed kunnen spelen. Zo 

kan de speel-o-theek zichzelf bedruipen 

om ook deze kinderen van speelgoed te 

kunnen voorzien. Helpt u ons dit jaar ook 

weer met uw  bestelling? Alvast bedankt! 



Op 5 september j.l. hebben de   
vrijwilligers samen een heerlijk 
uitje naar theetuin ‘t Höfken op 
de grens van  Zelhem en Doetin-
chem gehad. Hoewel het weer 
wat wisselvallig was, kon dat de 
stemming onder de vrijwilligers 
niet drukken. We hebben daar 
geweldig kunnen genieten van 
een high tea. Naast de ver-
schillende soorten thee en    
koffie konden we genieten van  
allerlei lekkere cakejes en   

andere lekkernijen. Een aantal vrijwilligers 
heeft nog jeu de boules gespeeld. We kun-
nen met recht zeggen dat het erg gezellig 
en vooral ook erg lekker is geweest! 

Vernieuwde 

verjaardagsstoel 

 Op de foto ziet u Wendy Brundel 
staan naast de eerste verjaardags-
stoel die een nieuw uiterlijk heeft 
gekregen. Wendy herkent u        
misschien nog wel van ons nieuwe 
bord bij de ingang. Zij heeft voor 
ons  een bord met Pluk van de     
Petteflet erop gemaakt.  

Hierna is zij verder gegaan met de 
verjaardagsstoelen. Wendy heeft 
de eerste verjaardagsstoel           

uitgevoerd 
met  Woezel 
en Pip. Hierna 
is de tweede 
verjaardags-
stoel aan de 
beurt. We 
houden u op de 
hoogte wan-
neer deze ook 
klaar is. 

Vrijwilligersuitje 
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Vrijwilligers op vrijdag 

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! 

Ook zult u meteen    
kennis maken met de     

Misschien bent u op de    
vrijdagavond het extra   
setje handen waar wij hard 
naar op zoek zijn!  

 

Bel    0315-298563  

of mail naar    info@speel-
o-theek-schakeltje.nl.  

prettige sfeer tussen de 
vrijwilligers onderling. 
Een half uur voor aanvang 
wordt de uitleenruimte 
klaargemaakt, vanaf        
1 januari 2016 is dat op 
de vrijdag om 18.00 uur. 
Spreekt u dit aan? Kom 
dan vrijblijvend eens bij 
ons kijken. 
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Nieuw speelgoed 

 

Het speelgoed dat wij nieuw in de uitleen hebben, is: 

Bowlingset hout   Rollerboards 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast wordt onze puzzelkast binnenkort vernieuwd! 

Er zijn al 70 nieuwe puzzels gekocht, waaronder 3D-puzzels  

van gebouwen voor kinderen vanaf 10 jaar. 

 

 

 

Ook is het aanbod voor kleine puzzelaars uitgebreid met o.a.  

puzzels met 9x2 stukjes    en puzzels met 3x6 stukjes 

 

 

 

 

 

 

 

Het buitenspeelgoed is inmiddels in onze winteropslag neergezet en zal daar volgend  
voorjaar weer uit tevoorschijn gehaald worden. 

Op 23, 25 en 30 december 2015 en op 1 januari 2016 is de speel-o-theek gesloten. 


