
NIEUWSBRIEF 

Social media 
Volg je ons al op social media?  
Op Facebook, Instagram én Twitter 
kun je ons volgen en 
zo op de hoogte  
blijven van het  
allerlaatste nieuws! 
Het zou leuk zijn als je 
een recensie schrijft 
op onze Facebookpagina of ons 
tagt in een bericht. Hiermee willen 
we nog meer mensen bereiken om 
hen te laten zien hoe leuk, duur-
zaam en voordelig het lenen van 
speelgoed kan zijn... 

 

We wensen al onze leden 

alvast een hele fijne en 

zonnige vakantie toe! 

 
Nieuw speelgoed 
dankzij de acties van Rabobank, Albert Heijn Lovinkstraat en collecte 
Oranjefonds: 
 Wobbel 360 
 Houten tafel grill 
 Houten meeneem ziekenhuis 
 Hape Fast Flip Racetrack 
 Veerboot van Green Toys 
 Dual splash twister Little Tikes 
Spellen: 
 Electro* 
 Het menselijk lichaam* 
 Cup King* 
 Risk* 
 Ticket to Ride* 
 Penguins on Ice SmartGames 
 Anti-Virus SmartGames 
*) binnenkort in de uitleen.  
Bij onze 2 keukentjes vind je nu ook houten (snij-)fruit en brood.  
Bij de Brio trein C32 is een Brio Zeeset toegevoegd. 
Voor alle foto’s zie onze website: www.speelotheekhobbelpaard.nl.  
(kopje: foto’s nieuw speelgoed). 
 

Verlengen alleen via de mail! 
Lukt het je niet het speelgoed op tijd in te leveren of wordt er thuis nog te 
leuk mee gespeeld? Je kunt het speelgoed één keer verlengen, mits het 
niet gereserveerd is. Hier zijn geen kosten aan verbonden!  
LET OP: verlengen van speelgoed kan alleen via de mail. Ben je te laat 
met verlengen, dan moet je wel boete betalen vanaf de datum waarop het 
speelgoed ingeleverd had moeten worden tot de datum waarop je het  
verlengd hebt.  

 
Zomervakantie 
Onze zomersluiting loopt nu gelijk met de schoolvakantie van het basis 
onderwijs. Dit betekent dat donderdagavond 19 juli de laatste mogelijk-
heid is om speelgoed te ruilen/lenen 
voor de vakantie. Op dinsdag  
4 september gaan we weer open. 
 
Vanaf 3 juli mag ieder lid niet 2 stuks, 
maar 3 stuks (!) speelgoed lenen zodat 
je kind(eren) lekker kunnen spelen  
tijdens de zomer. Wil je graag bepaald 
speelgoed voor deze periode lenen,  
reserveren kan voor € 0,75 per stuk! 
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Vacature dinsdag 
Voor de dinsdagavond zijn we op 
zoek naar een vrijwilliger die ons 
team wil komen versterken. Heb je 
belangstelling of ken je iemand 
die hiervoor open staat, dan horen 
wij dit graag! Meer informatie over 
de vacature kun je vinden op onze 
website (kopje: vacatures). 

AH sponsoractie 
Op 16 juni zijn de cheques uit-
gereikt van de Albert Heijn Lovink-
straat sponsoractie. We mochten 
een cheque van € 112,31 in ont-
vangst nemen. Dank aan iedereen 
die ons hiermee geholpen heeft!  


