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Speel-o-theek “De Knikkerpot”
Koninginneweg 3 Lekkerkerk

Website: Het is zover: vanaf nu is Speel-o-theek “De Knikkerpot” ook te vinden op het
internet! Neem eens een kijkje op www.deknikkerpot.nl. Hier vind u alle informatie over
openingstijden, de uitleen en het aanwezige speelgoed. Reserveren van speelgoed via de
site is helaas nog niet mogelijk. De nieuwsbrief kunt u ook terug vinden op de site. We
hopen dat we u hiermee nog beter van dienst zullen zijn.

Opzegging lidmaatschap:
Denkt u eraan dat, als u uw lidmaatschap zou willen beëindigen, u dit schriftelijk hoort te
melden bij het bestuur vóór 1 december

Jubileum Willeke Markus:
Willeke was in oktober 12 ½ jaar als vrijwilligster
werkzaam bij de speel-o-theek. Een reden om haar
tijdens het jaarlijkse uitje met alle vrijwilligsters eens
in het zonnetje te zetten. De speel-o-theek zou niet
kunnen
draaien
zonder
zulke
trouwe
medewerksters! Daarom vanaf deze plaats ook
nogmaals dank je wel voor al je inzet, Willeke!!

Regioavond in Lekkerkerk:
Op 9 oktober was het halfjaarlijkse regio overleg van de speel-o-theken in Zuid-Holland.
Deze keer kwamen we bijeen in “De Knikkerpot”. De collega’s waren enthousiast over ons
nieuwe onderkomen. Naast het uitwisselen van informatie was er deze keer extra
aandacht voor het thema ledenwerving. In het hele land is te zien dat speel-o-theken een
terugloop hebben in het ledenaantal. Wij hebben juist een behoorlijk aantal nieuwe leden
mogen begroeten sinds de verhuizing naar “Ons Gebouw”. Een groeiend ledenaantal is
ook noodzakelijk om de speel-o-theek in stand te houden. U vertelt toch ook enthousiast
in uw omgeving dat u dat leuke speelgoed bij “De Knikkerpot” hebt geleend?!

Sinterklaas:
Op woensdag 5 december zijn we gesloten ivm de Sinterklaasvieringen.
Openingstijden (m.u.v. de vakantie)
Maandag
Woensdag
Zaterdag

www.deknikkerpot.nl

: 19.00 - 20.00 uur
: 09.30 - 10.30 uur
: 10.00 - 11.30 uur

info@deknikkerpot.nl

www.sotdeknikkerpot.hyves.nl

