
NIEUWSBRIEF 

30-jarig jubileum: 

kleurwedstrijd  
Dinsdagmiddag 23 mei was het 
dan zover: de prijsuitreiking van 
de kleurplatenwedstrijd. Win-
naars zijn: Suus van den Dool, 
Wouter Karsten en Job van 
Veen. De blije Suus en Wouter 
pakten opgewonden hun ca-
deaus uit. Job zal later zijn prijs 
ophalen. De prachtige kleurplaten 
van de deelnemers prijkten al 
enige tijd boven het speelgoed 
van de uitleen. Elke inzender had 
voor de moeite een bellenblaas 
ontvangen, maar er kunnen maar 
een paar winnaar worden. 

Het bestuur en alle  

vrijwilligers wensen je alvast 

een fijne en zonnige  

vakantie! 

 
 
In memoriam 
Op 30 april is onze voorzitter, Anneke van 't Veen, plotseling overleden op 
62-jarige leeftijd. Anneke was 20 jaar lang vrijwilliger bij de Speel-O-Theek 
en heeft veel voor ons betekend. Zij was eerst actief als penningmeester en 
heeft zich de laatste 6 jaar als voorzitter ingezet. We zullen haar inbreng, 
ervaring en warme persoonlijkheid enorm missen.  
 

Nieuw speelgoed 
Het volgende speelgoed hebben we aan onze collectie toegevoegd:  
Street surfing skateboard en Wader garage met auto-/treinbaan. 

 
 
 
 
 
 

 
Zomersluiting 
* Vakantie: 
  De Speel-O-Theek sluit de maanden juli en augustus haar deuren. 
  De laatste mogelijkheid om speelgoed te lenen voor de vakantie is op  
  donderdagavond 29 juni. Op dinsdag 5 september gaan we weer open. 
* Extra stuk speelgoed lenen: 
  Vanaf dinsdag 13 juni mag ieder lid in verband met de zomersluiting 
  niet 2, maar 3 stuks speelgoed lenen! Dit speelgoed mag de maanden  
  juli en augustus in huis worden gehouden. 
* Reserveren: 
  Het is mogelijk om speelgoed voor de vakantie te reserveren. Dit kun je 
  via de mail doorgeven: info@speelotheekhobbelpaard.nl of melden bij  
  de uitleenbalie. De kosten voor reserveren bedragen € 0,75 per stuk  
  speelgoed. Graag contant betalen (geen pin aanwezig). 

 
Dringend hulp gezocht door de dinsdag! 
Na de zomersluiting moeten we helaas  
afscheid nemen van enkele vrijwilligers.  
Hierdoor ontstaat met name op de dinsdag- 
middag een ernstig vrijwilligerstekort.  
Heb je belangstelling of ken je iemand die open staat 
voor vrijwilligerswerk, laat het ons weten! 
Meer informatie kun je vinden op onze website. 
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Flessenactie 
In de maanden april en mei  

hebben wij een flessenactie  

georganiseerd. Van de opbrengst 
gaan we een krat 
met outdoor/
tuinfeest spellen 
samenstellen. 
Ook leuk om te 
lenen voor een 
kinderfeestje. Binnenkort komen 
deze spellen in de uitleen. 


