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Agendatips 

 

Kleding en speelgoedbeurs 

Zaterdag 15 april 2023 

 

 

Speelotheek gesloten op.. 

 

Maandag 26 december t/m zaterdag  

7 januari 2023 (kerstvakantie) 

 

Maandag 27 februari  t/m zaterdag 4 

maart. (Voorjaarsvakantie) 

 

 

 

 

 

                

 

        

            

  

    

                   

   

                   

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) 

   

mailto:gietenspeelotheek@gmail.com


Donateurs bedankt                                                                         

Wij bedanken alle donateurs voor hun jaarlijkse bijdrage. Je kunt de speelotheek financieel 

steunen door voor € 5.00 per jaar donateur te worden. 

Voor dit bedrag ontvang je 4x per jaar onze nieuwsbrief (indien gewenst). 

 

Jaarvergadering 

Op maandag 30 januari 2023 houden wij onze jaarvergadering in de Speelotheek aan de 

Eexterweg 12 te Gieten om 20.00 uur.  

 

 

AGENDA  

 

1. Opening 

 

2. Notulen vorige jaarvergadering 24 januari 2022 

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

 

4. Automatisering 

 

5. Jaarverslag 

 

6. Financieel jaarverslag 

   

7. Verslag kascommissie  

 

8. Verkiezing kascommissie 

Aftredend en niet herkiesbaar: Marleen Hummel 

 

9. Bestuurswisselingen  

 

10. Rondvraag 

 

11.  Sluiting 

 

Het bestuur 

 
 

                                                                                                                   
 

 



 

                                                        

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                                                                                                           

- 14 januari 

- 4 februari 

- 11 maart 

- 1 april 

Speelotheek op maandag open: 

      - 9 januari 

      - 6 februari 

      - 6 maart 

      - 3 april 

 

 

Nieuws van de speelgoedgroep 

Het volgende speelgoed hebben we aangeschaft: 

C14 Peperkoekhuis van de Kerstman 

C16 Smartmax My First Wobbly Cars 

F7 Plan Toys Houten doktersset 

F14 Plan Toys Houten tandarts speelset 

G34 Peek-A-Zoo Preschool Smartgame 

G37 Dodo Bordspel 

P25 Houten schuifpuzzel 

P26 Kerst 3-in-1 puzzel (9 12 en 16 stukjes) 

P27 Sint 3-in-1 puzzel (6 9 en 12 stukjes) 

P28 Peppa Pig Maxi Puzzel 104 stukjes 

P29 Jan van Haasteren Puzzel De Sneeuwpop 150 stukjes 

Z12 Missie Jonge dieren – Spelend leren 

Z13 Ik leer symmetrie 

Z14 Exploration blocks (sensorische blokken) 

Z15 Motoriek speelgoed map WoodydDoody 

Z16 Smartgame Fishing Toys (Montessori) 

 

 

                                                                                                         
 

 

                                                                          

Ideeën voor nieuw speelgoed zijn altijd welkom 

en kun je doorgeven via whatsapp of mail.  

 

 



 

                   

 

In oktober heeft ieder lid van de Rabobank weer kunnen stemmen op Rabo Clubsupport. 

 

Dit jaar ontvingen wij van de Rabobank € 377,45 

 

We willen alle stemmers op de speelotheek hier heel hartelijk voor bedanken.   

 

 

Ons bestedingsdoel was het aanschaffen van duurzaam 

en educatief speelgoed voor de uitleen. (Plantoys). 

We hebben hier al 2 stukken speelgoed voor aangeschaft. 

F7 Plan Toys Houten doktersset en F14 Plan Toys Houten tandarts speelset 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

Voor het gehele overzicht en beschrijving van het speelgoed  

Zie  www.speelgoedvanhetjaar.nl 

 

 

Wij hebben hiervan aangeschaft: 

C16 Smartmax My First Wobbly Cars 

G34 Peek-A-Zoo Preschool Smartgame 

G37 Dodo Bordspel 

                                                                                        
                                                                          

http://www.speelgoedvanhetjaar.nl/


                                           
 

Een hoeraatje voor Frea Bruining zij is al 30 jaar vrijwilliger bij de Speelotheek. 

 

 

                                                 
 

Even voorstellen 

Ik zal mijzelf even kort voorstellen. Ik ben Janine Witting, 23 jaar en ik woon samen met mijn 

vriend en dochter in Assen. In mijn vrije tijd hou ik van wandelen, tekenen en bakken.  

Ik werk momenteel in de kinderopvang en volg hierbij een HBO studie. Voor mijn studie was 

ik op zoek naar iets wat ik voor mijn vrije keuze kon doen.  

 

Ik heb mij toen aangemeld als vrijwilliger bij de Speelotheek. Als kind waren mijn ouders al 

lid en vond ik het geweldig. Ik help graag waar ik kan om zo andere mensen ook het plezier te 

geven wat de speelotheek mij vroeger ook gaf.  

 

 

 

 



 

Kniepertjes  

Zelf kniepertjes bakken 

Hieronder staat een recept voor de echte Drentse Kniepertjes . Traditioneel worden deze 

kniepertjes in Groningen, Drenthe en Overijssel gegeten in december en symboliseren het 

uitgevouwen oude jaar. 

Drent’s recept voor Kniepertjes 

- 500 gram bloem 

- 125 gram roomboter 

- 375 gram witte basterdsuiker 

- 3 eieren 

- 1 pakje vanille suiker 

- 3 eetlepels lauw water 

- iets zout 

 

Meng de bloem met de suiker en schenk hierbij de gesmolten en iets afgekoelde boter. 

Mengen/kneden tot een kruimelig deeg ontstaat. Kneed daarna de eieren er één voor één 

doorheen. Voeg enkele eetlepels lauwwarm water toe tot een samenhangend deeg ontstaat. Het 

beste resultaat krijgt u als u het deeg een etmaal laat rusten in de koelkast. 

Rol van het deeg balletjes ter grootte van een soepballetje. Leg het balletje in het wafelijzer, 

druk het ijzer aan en bak ongeveer 30 seconden- 1 minuut tot het kniepertje lichtbruin van kleur 

is. Het wafeltje met een (houten) vork uit het ijzer halen en goed laten afkoelen zodat het 

kniepertje knapperig wordt. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.nieuwjaarsrolletjes.nl/tips.html


Oliebollencake 

Heb je dit jaar geen zin om zelf oliebollen te bakken, geen tijd om lang boven de frituurpan te 

staan? Bak dan een oliebollencake! De smaak zal je zeker verrassen.  

Recept voor 1 cake 

Tijd: 30 min. + 25 min. in de oven 

Benodigdheden: 

• 1 pak oliebollenmix (500 gr) 

• water 

• 1 appel 

• bloem 

• 1 tl kaneel 

• evt. rozijnen 

Bereidingswijze: 

Maak de oliebollenmix volgens de bereidingswijze op het pak. Schil vervolgens de appel en 

verwijder het klokhuis. Snijd de appel in kleine stukjes. Haal de stukjes appel door de 

bloem. 

Meng de stukjes appel met kaneel en de oliebollenmix. Voeg eventueel nog rozijnen toe 

aan het beslag. Leg een schone theedoek over de kom. Laat het beslag ongeveer 45 

minuten rijzen op een warme plek. 

Verwarm de oven voor op 200 graden. Schep het beslag in een ingevette cakevorm. Bak 

de oliebollencake ongeveer 25 minuten in de oven. Serveer de oliebollencake met 

poedersuiker. 

 

                                                                                       
 



 

 

                                              Het bestuur en alle vrijwilligers van 

Stichting  Speelotheek  Gieten 

wensen iedereen alvast 

 

                                            
Prettige Kerstdagen 

en een 

Gelukkig Nieuwjaar! 

 

 

 

 

 

 

 

                   
 

 

                                                                       
                                                                                Volgende nieuwsbrief: maart 2023 

 

                                                                                       De redactie wordt gevormd door Wilma Kuil en Frea         

                                                                                       Bruining                                                                                                             


