
NIEUWSBRIEF 

Vrijwilligers gezocht!! 

Voor de uitleen zijn we dringend op 
zoek naar vrijwilligers die ons team 
komen versterken! Het kost je onge-
veer 2 uurtjes per week. Dagen en 
tijden 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: 

 leuk contact met ouders, kin-
deren en andere vrijwilligers 

 2x per jaar een gezellige vrijwil-
ligersavond 

 gratis lidmaatschap (na een 
jaar) 

Wij wensen jullie  

alvast een fijne en 

zonnige vakantie! 

Nieuw…nieuw...nieuw... 
We hebben de laatste maanden niet stilgezeten met als resultaat een nieuwe: 

 folder: Als het goed is, heeft ieder lid deze folder gekregen bij de ver-
strekking van de nieuwe lidmaatschapskaart. De folders liggen in de Speel-O-
Theek. Neem ze gerust mee als je mensen kent die ook wel belangstelling 
hebben om lid te worden. Nieuwe leden zijn altijd welkom! 

 website: De website is geheel vernieuwd en is te vinden onder: 

www.speelotheekhobbelpaard.nl. Neem eens een kijkje! 

 Facebookpagina: In april hebben we een eigen Facebookpagina aange-
maakt: Facebook.com/speelotheekhobbelpaard. Ook hierop plaatsen wij het 
laatste nieuws, nieuw aangeschaft speelgoed etc.. Wil je op de hoogte blijven, 
like deze pagina. Delen mag, graag zelfs!      

 Twitteraccount: Vanaf mei zijn we ook op Twitter te vinden: Speelotheek 

Kampen (@hobbelpaardsot).  

Zomersluiting 
Nog een maandje en dan gaan de vrijwilligers van de Speel-O-Theek genieten 
van hun welverdiende vakantie. Op dinsdag 30 juni is de laatste uitleenmogelijk-
heid. De Speel-O-Theek is de maanden juli en augustus gesloten. Je mag het 
geleende speelgoed 2 maanden in huis houden. Voor de vakantie mag je boven-
dien één extra stuk speelgoed lenen (vanaf deze week). De Speel-O-Theek opent 

op dinsdag 1 september weer haar deuren. 

Schoonmaak speelgoed 

In de laatste weken van de vakantie zullen de vrijwilligers het dan nog aanwezige 
speelgoed onderwerpen aan een grondige schoonmaakbeurt. Ons verzoek aan 
alle leden is om het geleende speelgoed thuis ook goed schoon te maken voordat 
het weer ingeleverd wordt na de vakantie. Dat scheelt ons behoorlijk veel werk en 
tijd. Alvast onze hartelijk dank! 

Nieuw speelgoed 
Over een tijdje zullen we weer nieuw speelgoed gaan aanschaffen. Heb je nog 
ideeën of wensen, dan horen wij dat graag. We hebben al enkele tips binnenge-
kregen. Je kunt je wens of idee aan de vrijwilligers of via de website doorgeven. 
We zullen dan bekijken of we tot aanschaf (kunnen) overgaan. 
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Cadeaubonnen 

Niets is zo leuk als een cadeaubon 
van onze Speel-O-Theek. Je geeft 
als het ware een hele grote speel-
goedkist met een eindeloze voor-
raad speelgoed cadeau. Erg leuk en 
origineel voor een kinderverjaardag 
of als kraamcadeau. Je kunt kiezen 
uit:  

 een jaar gratis lidmaatschap 

 een half jaar gratis lidmaat-
schap 

Tot de zomersluiting kun je nog 
profiteren van de introductieprijs 
van  € 7,50 voor een half jaar– en    
€ 15,00 voor jaar lidmaatschap.  


