
 

 

 
 
 
 
Openingsspeech 9 november 2013 
 
Vandaag is een mooie dag in de geschiedenis van Wobbel. 
Wat begon bijna 30 jaar geleden als een idee in de gemeente om een speelgoed 
uitleen te hebben. Na een zoektocht naar geld, locatie, aanhaken bij de vereniging 
van speel-o-theken. Werd in 1986 in de Victoriaschool Stichting speel-o-theek 
Wobbel geopend. 
Na fijne jaren werd de speelotheek ontdaan van haar locatie, de Victoriaschool 
brandde af in 1993. 
Door het toen zittende bestuur werd gezocht naar een nieuwe locatie. Die werd 
gevonden in de Camminghaschool.  
Vanaf 2009 worden er concrete plannen gemaakt voor een Multi Functionele 
Accommodatie. Daar staan we nu voor. 
Met zeer grote dank aan Leoniek en Ilja voor alle inzet, brieven, e-mails, 
vergaderingen en gesprekken. Stond Wobbel ingetekend in de MFA. 
Wobbel is jullie enorm dankbaar voor alle tijd en inzet. Vandaar ten overstaan van 
iedereen een kleine blijk van waardering. 
 
Nadat er bouwplannen werden uitgevoerd moesten er extra stopcontacten en 
kasten gerealiseerd worden. Ook de schitterende afsluitende roldeuren van de 
firma Veldhoen zonwering uit IJsselstein zorgen voor een perfecte uitstraling. 
Wat dacht je van verhuizen, schilderen, inrichten. Een flinke klus die met militaire 
precisie is uitgevoerd. Door zo’n 30 vrijwilligers. 
Een nieuwe locatie, met een nieuwe huisstijl, die zorgt ervoor dat we er weer 
jaren tegenaan kunnen.  
Dank aan alle bestuursleden en vrijwilligers. 
 
In deze MFA waar Wobbel goede buren is met Kind & Co, we maken samen gebruik 
van dit lokaal. En toevallig ook dat SKON vandaag een open dag heeft. 
 
Een speel-o-theek is er natuurlijk voor de kinderen, ruim aanwezig, we hebben 
allemaal een tasje met allerlei presentjes daarin! Aangeboden door vele bedrijven 
die Wobbel een warm hart toedragen. 
Ik wil onze burgemeester vragen om samen met een aantal kinderen de sleutel 
van de deur te vissen in het bekendste Wobbel spel! 
Daarna de deur voor ons te openen. 
Nadat de deur open is, is er natuurlijk champagne voor iedereen en taart!  
 
Een speelgoede plek gewenst voor ons allemaal! 
 
 


