
NIEUWSBRIEF 

Cadeaubon 
 Onze cadeaubonnen zijn in  
  een nieuw jasje gestoken!  
Je kan 1 jaar of 6 maanden  

lidmaatschap van de  
Speel-O-Theek cadeau geven. 

Origineel voor een kinderverjaar-
dag of als kraamcadeautje.  

En uiteraard ook super leuk voor 
de komende feestdagen! 

 

Leen goed 

speel goed 

bij de Speel-O-Theek! 

 
Nieuw speelgoed 
We hebben weer leuk nieuw speel-
goed aan onze collectie kunnen toe-
voegen: 
 Little People Wheelies Loops ‘n 

Swoops  amusement park 
 Little People piratenschip 
 Toet Toet Auto’s ambulance 
 Lalaloopsy speelhuis 
 Lalaloopsy meeneemkoffer 
 Triqo constructie speelgoed 
 spel Länder der Welt 
Heb je nog wensen/tips voor nieuw 
speelgoed, dan kun je dit bij onze vrij-
willigers of via de mail melden!  
 

Pinnen kan!  
 
Vanaf deze week is het mogelijk bij ons te  
pinnen!  
We gaan hiervoor een mobiel pinautomaat ge-
bruiken aangezien hiervoor geen hoge abonne-
mentskosten worden berekend. 
Dit houdt echter wel in dat voor een kaartbetaling 
het minimale bedrag € 1,00 is. 
Bedragen hieronder zullen daarom nog  
contant betaald moeten worden. 
 

1 minuut gratis winkelen bij Kruidvat 

Ter ere van de opening van het  
nieuwe Kruidvat filiaal bij het  
Stationskwartier heeft het Kruidvat  
1 minuut gratis winkelen weggeven.  
Zeer verrassend werden wij als  
winnaar/goed doel uitgekozen.  
Op dinsdag 2 oktober werden er in één 
minuut tijd vele mandjes gevuld en zo 
konden we voor maar liefst € 289,00 aan 
speelgoed mee nemen. Het speelgoed 
staat uitgestald in de Speel-O-Theek en 
er is inmiddels al gestart het speelgoed 
te coderen. Op onze Facebookpagina en 
website vermelden wij wanneer het ge-
reed is voor de uitleen. 
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Folder 
Onze verouderde folder is  

vervangen door een nieuwe  
eigentijdse folder.  

Dankzij de belangeloze inzet van 
tekstschrijver 
Alex de Jong 

(Attest Commu-
nicatie) en 
vormgever 

Theo Kleen, 
waarvoor onze 

dank! 
Neem de folder 
gerust mee om 
aan belangstel-

lenden te  
geven. 


