
 

 

 

 

 

 

 

Speel-o-Theek Hoogeveen 

De Speel-O-Theek in 

Hoogeveen is een van de 

oudsten van Nederland. 

In een speelotheek kun je 

speelgoed lenen net als in een 

bibliotheek boeken. 

Naast dat we speelgoed 

uitlenen komen elke vrijdag 

avond ook een aantal licht 

dementerende ouderen koffie 

drinken in de speelotheek. 

De Knuts-O-Theek is een 

nieuwe uitbreiding als 

activiteit, we zijn trots op de 

medewerkers die dit opgezet 

hebben, en wensen hun ook veel 

succes. 

Wie zijn wij??? 

Hoi, Ik ben Kimm Visser. 

Moeder van drie kinderen en 

woonachtig in Hoogeveen. Sinds 

2019 werk ik bij de Speel-O-

Theek in Hoogeveen. Mijn 

kinderen lenen met heel veel 

plezier het speelgoed van de 

Speel-o-Theek. Sinds Oktober 

2019 hou ik mij ook bezig met 

de Knuts-O-Theek.  

 

De Knuts-O-Theek doe ik samen 

met Carolien, Rebecka en 

Ashley. 

 

 

Nieuwsbrief 

1.2019 



 

 

Knutselmiddag 

9 November 2019 hebben we 

onze eerste knutselmiddag 

gehad. Dit keer hebben we van 

melkkannen leuke lampion 

gemaakt. Kinderen kregen erg 

leuke reacties. 

 

Tot drie december konden alle 

kinderen van de basisschool hun 

schoentje neerzetten. De 

zwarte pieten hebben deze 

gevuld. 

  

14 December hebben we 

kerstballen gemaakt van 

wasknijpers.  

 

Agenda 

Zet de volgende datum alvast in 

je agenda. We verklappen nog 

niet wat we precies gaan doen. 

 

18 januari 2020 

 

8 Februari 2020 

 

29 februari 2020 

 

21 Maart 2020 

 

Vergeet je het niet op je 

kalender te zetten??? 

Ook hebben we in het eerste 

kwartaal van 2020 een leuke 

kleurplatenactie met erg leuke 

prijzen. 

 

 

Aanmelden 

Vanaf Januari 2020 werken wij 

met aanmeldingen. Je kan je 

aanmelden door een mail te 

versturen naar 

knutsotheek@gmail.com 

 



 

 

Vrijwilligers 

De Knuts-O-Theek bestaat uit 

vrijwilligers. Vind jij het leuk 

om ons te helpen dan kan je een 

mail sturen naar  

knutsotheek@gmail.com 

Duurzaam… 

We willen graag de kosten zo 

laag mogelijk houden en Knuts-

O-Theek zo duurzaam mogelijk 

maken. Natuurlijk lukt dat niet 

altijd maar we doen erg ons 

best… Hiervoor kunnen we alle 

hulp gebruiken. 

We zijn op zoek naar: 

 

 Houten wasknijpers 

 Bolletjes wol 

 Kaarsen 

 Vierkante pakken (melk) 

 Wc rolletjes en 

keukenrollen. 

 Blikken groot en klein  

 Glazen poten 

 Boterkuipjes. 

Je kan dit brengen naar de 

Speel-O-Theek tijdens 

openingstijden of even een  

mailtje sturen naar 

knutsotheek@gmail.com 

 

Openingstijden Speel-o-theek 

Dinsdagmiddag, 

Woensdagmiddag en Vrijdag 

middag van 14.00 uur tot 16.00 

uur en Vrijdagavond van 18.30 

tot 20.30uur. 

 

De knuts-o-theek is op 

zaterdagmiddag van 14.00uur 

tot 16.00 uur. We werken met 

aanmeldingen (zie eerder in 

deze nieuwsbrief)  

 

Heb jij leuke ideeën… 

In de Speel-O-Theek hebben 

we een plank tot onze 

beschikking. Op deze plank 

staan een aantal werkjes. Er 

komt ook een ideeën bus te 

staan. Heb jij een leuk idee om 

te knutselen, schrijf het op en 

stop jouw idee in de ideeën bus. 

 

 



 

 

Facebook 

Wist jij dat… 

… de Speel-O-Theek hoogeveen 

een eigen pagina op facebook 

heeft. 

… de Knuts-O-Theek een eigen 

facebookgroep heeft. 

Word lid van zowel de pagina 

als de groep en blijf op de 

hoogte van al ons nieuwe 

speelgoed. Leuke weetjes, 

spelletjes enzo. Foto’s van 

knutselmiddagen enzo… 

https://www.facebook.com/Des

eelotheekhoogeveen/ 

 

https://www.facebook.com/gro

ups/525394988021338/?sourc

e_id=110422463677130 

 


