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Speel-O-Theek ‘t Hobbelpaard Kampen, voor eindeloos speelplezier!

Nieuw speelgoed
Naar aanleiding van tips van leden hebben we het volgende speelgoed aangeschaft: Quadrilla knikkerbaan, smartgames Camelot jr., Color Code en Road
Block. Deze zijn vanaf heden in de uitleen! Wil je graag dit speelgoed lenen, maar
is het uitgeleend? Reserveren is altijd mogelijk.
Mocht er nog speelgoed zijn wat jullie missen in de Speel-O-Theek, geef het ons
door zodat we er bij de aanschaf van nieuw speelgoed naar kunnen kijken.

Vrijwilliger gezocht!
Voor de uitleen zijn we op zoek
naar nog één vrijwilliger! Het kost je
ongeveer 2 uurtjes per week of om
de week, alles kan in overleg. Lijkt
het je leuk of ken je mensen in je
omgeving die open staan voor vrijwilligerswerk, neem contact met ons
op!
Wij bieden:

Verkoop speelgoed
We hebben ruimte gemaakt voor nieuw speelgoed. Vanaf heden kun je divers
speelgoed van de uitleen kopen tegen een klein prijsje. In de Speel-O-Theek is het
te verkopen speelgoed uitgestald op de verkooptafel. Wellicht leuk voor de komende feestdagen. Wees er snel bij, want WEG IS WEG! Op onze Facebookpagina en
de website vind je meer foto’s van het te verkopen speelgoed.



leuk contact met ouders, kinderen en andere vrijwilligers



2x per jaar een gezellige vrijwilligersavond



gratis lidmaatschap (na een
jaar)

Dag vol rijkdom
Op 17 oktober staan we ook in
Nederland stil bij de armoede: de
internationale Dag van de Armoede.

Facebook-verloting
Volg jij ons al op Facebook? We hebben op dit moment al bijna 100 likes!
Nu hebben we een “Like, Deel & Win actie”. Bij meer
dan100 likes gaan we een cadeaubon van een half
jaar gratis lidmaatschap verloten.
Op Facebook en Twitter plaatsen wij trouwens nieuw
aangeschaft speelgoed, het laatste nieuws en tips.
Dus like of volg deze pagina’s als je op de hoogte wilt
zijn van het laatste nieuws. Verder vind je dit natuurlijk
ook op onze website.

In Kampen wordt het door een aantal organisaties omgedraaid en zo
maken zij er de “Dag vol Rijkdom”
van. Georganiseerd door o.a. de
Gemeente Kampen, weggeefschuur
en wijkcentrum Reijersdam.
Ook wij zullen hier als Speel-OTheek aan meedoen. Van 13.00 tot
16.00 uur zijn wij geopend. Tijdens
deze middag hebben wij speciale
aanbiedingen voor cadeaubonnen
en (2e) lidmaatschap.
Welkom!

Tip voor de komende
feestdagen: een
cadeaubon van de
Speel-O-Theek!

