Nieuwsbrief december 2014
Terugblik 2014
Wat was het een bijzonder jaar voor Speel-o-theek ’t Gooi! Dit jaar vierden wij ons 40-jarig jubileum! En dat
hebben wij niet zomaar voorbij laten gaan! We hebben een reünie gehouden, een feestelijke open dag en
in september ons jubileumfeest!

Wat was het een fantastische dag! Er zijn veel bezoekers geweest,
vele spelletjes gespeeld en vele suikerspinnen opgegeten!
Daarnaast had het jubileumfeest nog een speciaal tintje.
Coördinator Lien zet zich al 25 jaar in voor Speel-o-theek ’t Gooi.
Ook dat konden we niet zomaar voorbij laten gaan. We hebben dat
gevierd met een gezellige borrel waarin Lien in het zonnetje werd
gezet! De burgemeester van Huizen kwam langs om Lien een lintje
uit te reiken! Dat maakte deze middag helemaal speciaal!
2014 was niet alleen een feestelijk jaar, maar ook een jaar van veranderingen. Voorzitter Corrie nam
afscheid en Ineke den Dulk nam het stokje van haar over. Nieuwe vrijwilligers zijn aangesloten bij Speel-otheek ’t Gooi en er zijn vrijwilligers die een andere weg op zijn gegaan. Ook is 2014 het jaar waarin Lien
Meijer voor het laatst onze coördinator is. Na vele jaren coördinator te zijn geweest bij Speel-o-theek ’t
Gooi stopt zij met deze functie. Lien blijft gelukkig nog wel als vrijwilligster in de uitleen betrokken bij de
Speel-o-theek. Bij deze willen wij Lien nogmaals bedanken voor haar eindeloze inzet en enthousiasme!
Nu staat 2015 voor de deur! Een jaar waarin wij vele plannen hebben om Speel-o-theek ’t Gooi verder te
ontwikkelen. Daarbij kunnen wij jullie hulp goed gebruiken. Verderop in deze nieuwsbrief leest u meer over
de openstaande vacatures bij Speel-o-theek ’t Gooi.
Openingstijden
Speel-o-theek ‘t Gooi is op de volgende tijden geopend:
Woensdag: 14:00- 16:30 uur.
Vrijdag:
18:30- 19:30 uur.
Zaterdag:
10:30- 12:30 uur.
Tijdens de kerstvakantie zijn de openingstijden van de Speel-o-theek iets aangepast. Vrijdagavond 26
december zijn wij gesloten i.v.m. tweede kerstdag. Zaterdag 27 december zijn wij gewoon geopend en bent
u van harte welkom!

Rotary bakt oliebollen voor Speel-o-theek ’t Gooi!
Op oudejaarsdag bakt Rotary Huizen oliebollen. De opbrengst hiervan gaat naar Speel-o-theek ’t Gooi!
Bestel dit jaar uw oliebollen bij ons en de Rotary Huizen bakt ze voor u! In de bijlage van deze nieuwsbrief
vindt u het bestelformulier met daarin meer informatie over deze oliebollenactie!
Peutermarkt 31 januari 2015
Op zaterdag 31 januari van 10:30 tot 12:30 uur organiseert Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum samen
met het Centrum voor Jeugd en Gezin Huizen en Versa Welzijn een peutermarkt. Deze ochtend geven
diverse organisaties informatie over hun activiteiten. Daarnaast biedt deze ochtend een mogelijkheid
om op een informele kennis te maken met elkaar en elkaar te ontmoeten. De ochtend is gericht op de
peuterleeftijd omdat deze levensfase veel aanknopingspunten heeft: peuterpubertijd, taalontwikkeling,
spelontwikkeling, motorische ontwikkeling en de voorbereiding op de basisschool. Ook Speel-o-theek
’t Gooi doet mee aan deze peutermarkt. Kom gezellig langs!
Speel-o-theek op internet
Geen tijd om speelgoed terug te brengen? Of bevalt het materiaal u zo goed dat u het langer wilt lenen? U
kunt het geleende materiaal verlengen via onze website. Dit kunt u doen onder het kopje “verlengen”.
www.speelotheek-gooi.nl. Ook vindt u op onze website meer informatie over Speel-o-theek ’t Gooi en ons
materiaal en kunt u meer informatie vinden over vrijwilligerswerk bij Speel-o-theek ’t Gooi.
Volg en “Like”ons op Facebook!
Heeft u ons al leuk gevonden op Facebook?
Op onze Facebookpagina vindt u nieuws, foto’s, geplande evenementen, leuke weetjes etc.
Neem eens een kijkje op: www.facebook.com/speelotheektgooi
Nieuw materiaal
Ook de afgelopen maanden hebben wij weer veel nieuw materiaal kunnen aanschaffen. Hieronder een
klein overzicht van het nieuwe materiaal. Voor meer informatie over het materiaal kunt u terecht in de
Speel-o-theek of op onze website bij het kopje “Catalogus’.
A5435 LOOPY BAL
D5296, AUTOSPEL MAGNETISCH
D5297 IK LEER LOGISCH DENKEN
D5298 CUMULO
D5299 SHAPE MATCH BOARD
F5160 PUZZEL FUNNY FRIENDS
F5161 INLEGPUZZEL DIEREN
F5162 INLEGPUZZEL KLEUREN
H5363 DIERENTUIN

H5364 BAOBAB
H5365 MAGOR DE TOVENAAR
H5367 ZANDZAKJES
H5368 VIER OP 'N RIJ
H5369 MONOPLY JR
H5370 RUMMIKUB JUNIOR
H5371 TRIOMINOS JUNIOR
L5503 BOKSBAL OP STANDAARD
L5504 KANTELBALANSEERBORD

Graag houden wij ons assortiment divers en up –to date. Heeft u nog leuke ideeën of een goede tip voor
nieuw materiaal? Laat het ons dan weten via onze Facebookpagina of stuur een e-mail naar:
info@speelotheek-gooi.nl.
Nieuwe doelgroep
Vanaf 2015 gaan wij onze doelgroep uitbreiden. Ook oppas opa’s en oma’s kunnen dan lid worden van
Speel-o-theek ’t Gooi! Zo krijgen oppas opa’s en oma’s de mogelijkheid om gepast speelgoed te lenen
voor hun kleinkind(eren).

Vacatures bij Speel-o-theek ’t Gooi
Wilt u meer betrokken zijn bij Speel-o-theek ’t Gooi? Wij zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers! Misschien
wilt u iets betekenen voor ons door één van de volgende vacatures te vervullen?
Wanneer u als huidige lener van de Speel-o-theek vrijwilliger bij ons wordt krijgt u een gratis lidmaatschap!
Wij hebben op dit moment de volgende vacatures open staan:
Vrijwilliger in de uitleen: registeren van inname en uitleen op de computer, leners/ouders adviseren,
deelnemen aan het medewerkersoverleg. Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact
opnemen met mw. Ineke den Dulk. Tel: 06-43836901, e-mail: ineke@speelotheek-gooi.nl.
Coördinator vrijwilligers: medewerkers werven, instrueren, begeleiden, stimuleren en motiveren, de
taken van de medewerkers coördineren, contact onderhouden met de Vrijwilligers Centrale en de
Bibliotheek. Je beschikt over een flinke dosis enthousiasme, kunt goed luisteren en overleggen, je schept
vertrouwen en kunt anderen motiveren. Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen
met mw. Ineke den Dulk. Tel: 06-43836901, e-mail: ineke@speelotheek-gooi.nl.
Secretaris: voorbereiden en verslaglegging van bestuursvergaderingen, correspondentie en bijhouden van
het archief. Deze taak kost u ongeveer vijf uur per maand. Voor meer informatie over deze vacature kunt u
contact opnemen met mw. Ineke den Dulk. Tel: 06-43836901, e-mail: ineke@speelotheek-gooi.nl.
Acces Programmeur: voor het ombouwen van onze Access uitleenapplicatie naar Office365 zoeken we
een programmeur. Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met dhr. Rob
Kastelein. E-mail: rob@speelotheek-gooi.nl
Technisch applicatiebeheerder: voor het beheer onze Access uitleenapplicatie zoeken we een beheerder
met kennis van Access en VBA voor Access. Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact
opnemen met dhr. Rob Kastelein. E-mail: rob@speelotheek-gooi.nl
Overig nieuws:
 Adreswijziging
Heeft u een ander adres, telefoonnummer of e-mailadres? Graag horen wij deze wijzigingen, dan
kunnen wij de gegevens aanpassen in ons adressenbestand. U kunt uw wijzigingen mailen naar:
info@speelotheek-gooi.nl.
 Afscheid vrijwilligers
We nemen van een aantal vrijwilligers afscheid.
- Michael Knecht
- Judith Wassenaar
- Sunita Soenessardien
- Henny Awad
Bedankt voor al jullie inzet, enthousiasme en goede ideeën!
 Nieuwe vrijwilligers Speel-o-theek ’t Gooi
Wij heten Mohammad Akharinsokot en Jacobien Kastelein van harte welkom bij Speel-o-theek ’t Gooi!

Namens het bestuur en alle
medewerkers van
Speel-o-theek ’t Gooi
wensen wij u fijne feestdagen
en een gelukkig nieuwjaar!

