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Sluiting ivm de kerstvakantie 
Tijdens de kerstvakantie in Lekkerkerk zijn we gesloten van 21 december tot en met 5 
januari 2014.  
 
 

Verkiezing Speel-o-theek van het jaar 
Vrijdag 20 december komt de jury naar Lekkerkerk om onze speelotheek te beoordelen 
op het thema “Hoe overleeft de speelotheek….?” In het gemaakte verslag hebben we 
het thema omgebogen naar: “Als overleven leven wordt” want wij vinden dat we in “Ons 
Gebouw” tot leven zijn gekomen en dat willen we vrijdag ook aan de jury laten zien. We 
hopen een levendige speelotheek te laten zien en werken hiervoor op die dag samen 
met de KW school. 
In januari horen we of we genomineerd zijn voor de titel “Speelotheek van het jaar”.  

 
 

Jantje Beton collecte 
De jaarlijkse Jantje Beton collecte wordt volgend jaar gehouden van 10 t/m 15 februari 
2014. Medewerksters en leden van de speelotheek worden gevraagd mee te lopen om 
zo een mooie opbrengst bij elkaar te krijgen. U wordt hierover telefonisch  benaderd en 
kunt aangeven welke straat of wijk uw voorkeur heeft. De helft van de opbrengst is 
bestemd voor “De Knikkerpot” en kunnen we besteden voor de aanschaf van nieuw 
speelgoed. 
 
 

Gezinslidmaatschap PLUS 
Graag brengen we nog even het gezinslidmaatschap PLUS onder uw aandacht. Deze 
nieuwe lidmaatschapsvorm kost € 25 per gezin per kalenderjaar. Het all-inn tarief 
betekent dat u geen verder uitleenkosten meer betaalt. U leent maximaal 3 stuks 
speelgoed, waarvan maximaal 1 stuks buitenspeelgoed.  
U kunt nog tot 23 december aangeven of u het huidige lidmaatschap wilt omzetten naar 
een PLUS lidmaatschap. Daarna moeten we daar helaas administratiekosten aan 
verbinden.  
Als u kiest voor PLUS, dan graag even een mail naar penningmeester@deknikkerpot.nl 
 
 
 
 
 

Openingstijden (m.u.v. de vakantie) 

Maandag : 19.00 - 20.00 uur 
Woensdag : 09.30 - 10.30 uur 
Zaterdag  : 10.00 - 11.30 uur 
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