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Website 

 

De website van de speelotheek kun je vinden op 

www.speelotheekgieten.nl 

Neem eens een kijkje op deze informatieve site. 

 

Ook zijn wij te vinden op Facebook                                                                                                        

 

  

Agendatips 

 

Eieren zoeken 

Zaterdag 1 april 2023 

 

Kleding en speelgoedbeurs 

Zaterdag 15 april 2023 

 

 

Speelotheek gesloten op.. 

Vrijdag 7 april t/m maandag 10 april 

(Goede vrijdag en Pasen) 

Maandag 24 april t/m zaterdag 6 mei 

(Meivakantie) 

Vrijdag 19 mei (dag na Hemelvaart) 

 

 
 

 

 

 

 

Maandag 14:30-16:30 uur· (elke 1e maandag van de maand) 
Woensdag 14:30-16:30 uur  

Vrijdag 14:30-16:30 uur 
Zaterdag 10:00-12:00 uur (elke 1e zaterdag van de maand) 
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Er is niets dat voorgoed verdwijnt, 
als men de herinnering bewaart 

 

 

In memoriam: Fenny Houwing 

Met veel verdriet hebben we afscheid moeten nemen van onze lieve 

vrijwilliger. Fenny was een vrijwilliger met een hart van goud. Ze had altijd 

een luisterend oor en was een fijne gesprekspartner. 

 

Negen jaar is ze bij de Speelotheek vrijwilliger geweest. Een fijne lieve 

betrokken vrouw. 

Aan het begin van dit nieuwe jaar heeft Fenny Houwing het leven, 

na een kort ziekbed, los moeten laten. 

 

We gaan haar missen…. 
 

 

  



Eieren zoeken 

 

 
 

PAASEIEREN ZOEKEN 

 

Speelotheek Gieten organiseert op zaterdag  

1 april 2023 van 14.00 tot 15.15 uur paaseieren zoeken voor kinderen t/m groep 3 van de 

basisschool. 

 

We verstoppen de paaseieren rondom de speelotheek/bibliotheek aan de Eexterweg 12 te 

Gieten.  

 

De kosten zijn € 3.00. Na afloop krijgt elk deelnemend kind een verrassing van de paashaas. 

 

De kinderen kunnen het beste laarzen aantrekken en een mandje meenemen om de gevonden 

eieren in te doen.  

 

Opgave is mogelijk t/m maandag 27 maart 2023 en kan door een mail te sturen naar 

cwittingbijker@gmail.com  of appen naar 0617532026 onder vermelding van naam en leeftijd. 
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2E HANDS KLEDING- EN 
SPEELGOEDBEURS 

Op 15 april 2023 organiseren de vrijwilligers van 

de Speelotheek weer een gezellige beurs in het                              

Dr. Nassau College in Gieten!  

Je vindt hier 2e hands kinder- en volwassenkleding, 

speelgoed en babyartikelen. 

Speciaal voor de kinderen is er een leuke kinderhoek. 

Hier kunnen ze heerlijk spelen, terwijl jij de leukste 

koopjes scoort of geniet van een kopje kofie met wat 

lekkers in de koffiehoek. 

De deuren zijn geopend van 13.30 tot 16.00 uur. 

Wil je zelf kleding en/of speelgoed inbrengen? Leuk!                                         

Stuur dan uiterlijk 7 april een mail naar:                                            

anitavdley@gmail.com.  

Kijk voor meer informatie over het inbrengen van kleding  

en/of speelgoed op onze website en facebookpagina.  

Verkoop van:                           

2e hands kinder- en 

volwassenkleding, 

Speelgoed en 

babyartikelen  

____ 

15 april 2023 

____ 

13.30-16.00 uur  

____ 

Dr. Nassau College 

Stokleggingslaan 17 

Gieten 

____ 

Entree 1 euro 

Kinderen t/m 18 

jaar gratis 

www. speelotheekgieten.nl 



Kleding en speelgoedbeurs Speelotheek 

Gieten  

Op zaterdag 15 april 2023 organiseert Speelotheek Gieten weer een kleding- en 

speelgoedbeurs in het Dr. Nassau College, Stokleggingslaan 17 te Gieten.  

Van 13.30 tot 16.00 uur shop je leuke 2e hands kinder- en volwassenkleding, babyartikelen en/of 

speelgoed.  

Is je kind tijdens de winter alwéér een maatje gegroeid? Of is er een kleintje op komst. Dan is 

dit het perfecte moment om een mooie outfit voor ze te scoren of je babyuitzet uit te breiden. 

Ook wordt er volwassenkleding verkocht, dus wie weet zit er ook iets voor jezelf bij. Daarnaast 

is er 2e hands speelgoed te koop. Altijd leuk voor een kind om weer iets nieuws te ontdekken. 

Uiteraard is het ook een goed idee om hiervoor lid te worden van de Speelotheek (voor meer info 

zie www.speelotheekgieten.nl). 

Je kind laat je lekker spelen bij de vrijwilligers in de kinderhoek. Zo kan jij met een gerust hart 

op jacht naar leuke koopjes. En tussendoor loop je even langs de koffiehoek voor een kop 

koffie/thee met wat lekkers.  

 

Kleding en speelgoed inbrengen 

Wil je zelf kinder- en/of volwassenkleding, speelgoed en/of babyartikelen inbrengen? Meld je 

dan uiterlijk 7 april 2023 aan door een mail te sturen naar Anitavdley@gmail.com Je ontvangt 

dan een mail met je code en verdere instructies. 

Op vrijdag 14 april 2023 van 19.00 – 20.30 uur en zaterdag 15 april 2023 van            10.00 – 11.30 

uur kan je de spullen voorzien van je code en prijs komen inleveren. De vrijwilligers van de 

Speelotheek zorgen ervoor dat deze spullen netjes worden uitgestald.  

Van je totale opbrengst gaat 25% naar de Speelotheek. Dit wordt gebruikt voor de organisatie 

van de beurs en de aanschaf van nieuw speelgoed. Na afloop van de beurs kun je tussen 17.15 en 

18.00 uur je opbrengst en de niet verkochte spullen ophalen.  

Vrijwilligers gezocht 

Een beurs organiseren kost heel wat werk. We zoeken dan ook nog vrijwilligers voor hulp bij de 

voorbereidingen op vrijdag, tijdens en na de beurs. Heb je zin om te komen helpen tijdens 1 van 

deze momenten of de gehele beurs stuur dan een berichtje naar eerder genoemd mailadres. Als 

vrijwilliger heb je de mogelijkheid om als eerste de tussen de kleding en het speelgoed te 

snuffelen en deze in de “voorverkoop” aan te schaffen.  

Alle data en tijden op een rij: 

7 april 2023 | Sluitingsdatum aanmelden  

14 april 2023 | 19.00 – 20.30 uur | Inleveren kleding & speelgoed 

15 april 2023 | 10.00 – 11.30 uur | Inleveren kleding & speelgoed   

15 april 2022 | 13.30 – 16.00 uur | Kledingbeurs   

15 april 2022 | 17.15 – 18.00 uur | ophalen opbrengst en niet verkochte spullen 

 

 

Meld je uiterlijk 7 april aan als inbrenger en/of kom gezellig shoppen op  

15 april. We zien je dan! 

 

Groet,   

De Vrijwilligers van de Speelotheek 
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Kom jij ons team versterken? 

Wij zijn op zoek naar enthousiaste en gezellige collega’s die ons 

team komen versterken. We hebben op dit moment moeite om het 

rooster rond te krijgen en daardoor komen onze openingstijden in 

gevaar. 

Wat ga je doen: Helpen tijdens de uitleen van speelgoed aan leden, 

het gaat om tellen, registreren en adviseren omtrent speelgoed.  

1 keer in de 3 weken kan ons al enorm helpen. We werken met een 

rooster waarin je kunt aangeven wanneer je kunt. Per opening ben 

je ongeveer 2 uurtjes actief. 

Je komt in een gezellig team en tijdens de uitleen sta je niet alleen. 

Onze openingstijden zijn op woensdag en vrijdag van 14.30-16:30 en de 1e maandag van de maand 

van 14.30-16.30 en de 1e zaterdag van de maand van 10.00-12.00 

Tijdens de vakanties van de basisscholen zijn wij gesloten 

Meer info? 

Kom langs of stuur ons een e-mail   gietenspeelotheek@gmail.com 

Of bel /app naar 06 18168228  

 

 

Speelotheek op zaterdag open  

- 11 maart                                                                                                     

- 1 april 

- 13 mei 

- 3 juni 

- 1 juli 

Speelotheek op maandag open: 

      - 3 april 

      -  8 mei 

      - 5 juni 

      - 3 juli 

  



Nieuws van de speelgoedgroep 

We zijn bezig om de bestaande themadozen te vernieuwen en uit te breiden en nieuwe 

themadozen toe te voegen. 

T1 Naar het ziekenhuis 

T2 Gezinsuitbreiding 

 

 

                                                                                                         
 

 

                                                                          
 

 

 

 

 

 
 
Tijdens de jaarvergadering op 30 januari hebben de vrijwilligers Frea in het zonnetje gezet. 

Ze is 30 jaar vrijwilliger bij de Speelotheek en daar hoorde een verrassing bij. 

Ze had het totaal niet verwacht. Met een oorkonde, een boekwerk gemaakt door de vrijwilligers, 

een vaas met opdruk, bloemen en een cadeaubon ging ze blij verrast na de jaarvergadering naar 

huis. 

       
 

 
 
 

 
 

 

 

 

Ideeën voor nieuw speelgoed zijn altijd welkom 

en kun je doorgeven via whatsapp of mail.  

 

 



Jubilea 

 

Een hoeraatje voor deze dames. Ze zijn dit jaar 20, 15 en 10 jaar vrijwilliger bij de speelotheek. 

 

Wilma Kuil                 14-01-2003 

Marleen Hummel        15-04-2013 

Mirjan Bathoorn        19-04-2008 

Anita van der Ley      21-09-2013 

 

 

 
 

                                                                          

                                           

 

 

 
 

 

                                                 



Even voorstellen 

 

Mijn naam is Wilma Kuil. Er werd mij gevraagd om wat over mijzelf te vertellen. Ik ben dit jaar 

20 jaar vrijwilliger bij de Speelotheek en dat doe ik met veel plezier. 

Begonnen aan de Naweg in het groene kruis gebouw. Ik was al lid van de speelotheek en kwam 

samen met mijn zoon (toen 3) op de dinsdagochtend het speelgoed ruilen. 

Het kwam dan best (vaak) voor dat de Speelotheek dicht was omdat de vrijwilliger ziek was o.i.d. 

Eerlijk gezegd vond ik dit wel vervelend om voor een dichte deur te staan en zo heb ik mij dus 

aangemeld als vrijwilliger bij de Speelotheek. En zo begon voor mij dit avontuur. 

En een avontuur is het zeker. Wat heb ik een mooie momenten meegemaakt en wat heb ik veel 

gelachen. Verdrietige momenten waren er natuurlijk ook bij het overlijden van 2 vrijwilligers en 

het weggaan van fijne collega vrijwilligers. 

Beurzen, eieren zoeken, plaatjesbingo, jubileumfeesten, gezellige avonden met vrijwilligers, de 

verhuizingen ik had het niet willen missen. 

In de loop der jaren ben ik naast het uitlenen van speelgoed ook penningmeester geworden en ik 

maak deel uit van de speelgoedgroep die zich o.a. bezig houd met de inkoop van speelgoed. 

Verder maak ik de nieuwsbrief en houd de website bij. Een bezige bij dus.. 

Verder werk ik thuis als gastouder “Gastouderopvang het Speelhoekje” Dit doe ik ook al meer 

dan 15 jaar met veel plezier. 

Kinderen lopen als een rode draad door mijn leven zowel als gastouder en als vrijwilliger bij de 

Speelotheek .  

Denk je nu ook dat wil ik ook wel vrijwilliger worden bij de Speelotheek. Vanaf 2 uurtjes per 3 

weken help je ons enorm. En zoals hierboven ook geschreven is we zijn een ontzettend leuk 

gezellig team. 

Bij deze geef ik nu mijn schrijverspen aan Hennie Meijer. Zij mag een stukje schrijven in de 

volgende nieuwsbrief. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                       

 

 

 

                                               

                                               Het bestuur en alle vrijwilligers van 

Stichting Speelotheek  Gieten 

wenst iedereen alvast 

een fijne 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                       
                                                                                Volgende nieuwsbrief: juni 2023 

 

                                                                                       De redactie wordt gevormd door Wilma Kuil en Frea         

                                                                                       Bruining                                                                                                             


