
NIEUWSBRIEF 

Catalogus 
De catalogus op onze website is 
gereed. Via deze catalogus kun 
je onze gehele collectie speel-
goed van de uitleen per categorie  

inzien. Handig om ons speelgoed 
thuis eens rustig te bekijken en 
eventueel samen met je kind al 
een keus te maken. Wellicht kom 
je ook speelgoed tegen wat in  

de Speel-O-Theek zelf niet zo 
opvalt, maar toch heel leuk is om 
een keer te lenen. 
www.speelotheekhobbelpaard.nl 

“Speel-O-Weetje”: 

onze collectie  

speelgoed bestaat uit  

 520 stuks! 

 
Even voorstellen: 
De afgelopen tijd hebben enkele bestuurswijzigingen plaatsgevonden. Op 
de foto zie je het nieuwe bestuur. We zijn blij dat het bestuur weer voltallig 
is én een nieuwe voorzitter heeft: 
 Okko van Dijk, voorzitter 
 Trijnie Baukema, alg. bestuurslid 
 Carine de Vries, alg. bestuurslid interim 
 Geke van Bruggen, alg. bestuurslid 
 Wilma Keuning, secretaris/penningmeester 

 
Hallo JUMBO! 
Jumbo organiseert opnieuw de actie “Spek de kas van je club!” waaraan 
30 clubs deelnemen. Dit jaar is de Speel-O-Theek daar één van!  
Van 4 september t/m 28 oktober ontvang je bij elke € 10,00 aan bood-
schappen bij de Jumbo Penningkruid én Jumbo Hanzewijk een waardebon 
met scancode. Deze bon is geld waard en kun je in de winkel eenmalig 
doneren aan een club naar keuze.  
 
Wil jij ook dat de Speel-O-Theek een mooie  
financiële bijdrage ontvangt zodat we nieuw speel-
goed kunnen aanschaffen? Doe mee en vraag  
zoveel mogelijk familie, vrienden of bekenden mee 
te sparen voor de Speel-O-Theek!  
Zelf zullen wij diverse malen onze Speel-O-Theek 
bij de beide Jumbo’s gaan promoten.  
 
Hulp gezocht:  
Op zaterdag 30 september staan we van 10.00 tot 18.00 uur met een 
springkussen bij de Jumbo Hanzewijk. Wie wil ons  
hierbij komen helpen? Elk uurtje hulp is welkom.  

 
We moeten verhuizen…  
Na 30 jaar heeft het wijkcentrum Reyersdam  
helaas besloten het huurcontract met ons te  
ontbinden.  Dit betekent dat wij op 31 december 
2017 onze huidige ruimte moeten afstaan aan een 
andere huurder...   
Reyersdam heeft ons een alternatieve ruimte aan-
geboden, maar deze is veel kleiner. We zullen 
goed moeten bekijken of deze ruimte wel  
voldoende plek biedt voor al ons speelgoed. Bin-
nenkort gaan we hierover  in gesprek met het wijk-
centrum. 
We houden jullie op de hoogte! 
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Openingstijd dinsdag 
Herinnering: 

De openingstijd van de dinsdag 
wordt per 5 september verplaatst 
van de middag naar de avond. 

We zijn op dinsdag nu geopend 

van 19.00 tot 20.30 uur. 

“Handige Harry”  

gezocht! 
Onze klusjesman kan hulp  

gebruiken bij het repareren van 
speelgoed. Meestal kan kapot 
speelgoed door een 
kleine reparatie weer 
speelklaar gemaakt 
worden. Ben jij han-
dig of ken je iemand 
die ons als 2e klus-
jesman/-vrouw voor 
een paar uurtjes per 
maand wil komen 
helpen, dan horen 
wij dit graag. 


