
 

Nieuwjaarszakken 

Misschien kent u de traditie 

nog van vroeger. Op 1 januari 

gaan kinderen snoepzakken 

ophalen bij buren en familie. 

Vroeger ging dat met klapper-

pistolen en veel lawaai. Je 

moest dan eerst een goed 

nieuwjaar wensen (met veel 

heil en zegen), waarna je een 

zak snoep had verdiend. Aan 

deze Gelderse traditie wil de 

speel-o-theek ook dit jaar 

weer meewerken, door alvast 

snoepzakken te maken die op 

1 januari uitgedeeld kunnen 

worden en nu al te bestellen 

zijn. Er zijn lijsten waarop u 

de bestelling kunt invullen. 

Deze lijsten liggen bij de 

Vanwege de kerstvakantie is dit jaar de speel-o-theek 
vanaf 16 december 2016 tot en met 6 januari 
2017 gesloten.  

We wensen iedereen in deze periode veel plezier met 
het geleende speelgoed en natuurlijk alvast een heel 
gelukkig 2017! 
Kijk voor aanpassingen van de openingstijden ook op 
onze website: www.speel-o-theek-schakeltje.nl. 
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Gulf, in de Kaaswinkel, het Keyzertje en 

ook bij de speel-o-theek zelf. Daarnaast 

is het ook mogelijk om via medewerkers 

of via facebook door te geven hoeveel 

snoepzakken u dit jaar zou willen hebben. 

Deze zakken worden vol enthousiasme 

gemaakt door de vrijwilligers van de speel

-o– theek. Als alle zakken gevuld zijn, 

worden ze onder de vrijwilligers verdeeld 

om te zorgen dat alle aangemelde mensen 

de hoeveelheid snoepzakken ontvangen 

die zij besteld hebben. De prijs is, net als 

afgelopen jaren €1,50 per zak gebleven. 

Voor die prijs krijgt u een goed gevulde 

nieuwjaarszak, waarmee u ook nog eens 

de speel-o-theek steunt. Helpt u ons 

daarom dit jaar ook weer met uw  bestel-

ling?  

Alvast hartelijk bedankt! 



In de maand december heeft u wellicht 
ook een moment waarop u familie of 
vrienden verrast met cadeautjes. Wat 
er elk jaar weer cadeau gegeven kan 
worden, is niet altijd even makkelijk te 
kiezen. Wij willen u als speel-o-theek 
een nieuw voorstel doen: de kadoknip-
kaart van de speel-o-theek! Daarmee 
kunt u iemand anders kennis laten maken 
met de mogelijkheden van ‘t Schakeltje.  

Deze persoon kan met deze kadoknipkaart zes 
keer langskomen om een puzzel en twee stuks 
speelgoed te komen lenen. Hiermee heeft u 
een origineel cadeau 
om te geven. De       
kadoknipkaart kost 
€12,50 en is te koop 
tijdens de openings-
tijden van de speel-o-
theek.   

Bestuurswisselingen 

In het bestuur van de 
speel-o- theek treden 
er eind dit jaar wat 

veranderingen op. Zo stoppen 
onze voorzitter Everlien 
Schuurman en penningmeester 
Anita Seinhorst op 31 decem-
ber a.s. met hun functie. Anita 
wordt opgevolgd door Dave van 
den Berg. Everlien wordt opge-
volgd door Nathalie Heusink-
veld. Everlien blijft nog wel 
verbonden aan de speel-o-

theek via diverse commis-
siegroepen. Daarnaast 
komt Marjolein Klok het 
bestuur versterken als 
algemeen bestuurslid. Me-
lanie Mulder blijft secre-
taresse en Carin Ligterink 
algemeen bestuurslid. Alle 
nieuwe leden heten wij van 
harte welkom.   

Kadoknipkaart 
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Vrijwilligers gezocht 

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?       

 

U kunt dan ook gratis 
speelgoed lenen! Een half 
uur voor aanvang wordt 
de uitleenruimte klaarge-
maakt. Spreekt u dit 
aan?  

 

Nieuwe collega’s:  

bel naar 

06-40740014  
Of mail naar : 

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

Contributiekosten 

Een aantal leden van 
onze speel-o-theek 
zijn zo enthousiast 
over lenen bij ‘t Scha-
keltje dat zij zelfs 
een tweede pas geno-
men hebben. Wilt u  

dit ook? Dan moeten wij u op 
de hoogte brengen van de 
gestegen kosten voor deze 
tweede kaart. Vanaf nu kost 
een tweede contributiekaart 

€24,- bij contante betaling 
en €21,- voor betaling via  
automatische incasso voor 
nieuwe leners. Voor huidige 
leners geldt dit vanaf 2018. 
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Nieuw speelgoed 

 

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

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Wobbel 

 

 

 

 

 

 

 Poppenwagen Cool Runner 

 

 

 

        
   Wegdelen met auto’s 

 

 

 

 

 Mijn eerste doolhof 

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

Wobbel 

Waterplay containerhaven 

Verkeerslicht 

Wegdelen met auto’s 

Mijn eerste doolhof 

Poppenwagen Cool Runner 


