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Dependance in Cultuurhuis:  
Per 1 januari kunt u ook speelgoed lenen en inleveren bij het Cultuurhuis in Krimpen aan 
de Lek! Al langer waren er vragen naar een speelotheek in Krimpen en nu krijgen we de 
mogelijkheid om dit binnen de muren van het Cultuurhuis te realiseren. Een prachtige 
uitdaging!  
De speelotheek is daar open op dinsdag- en donderdagmiddag van 14.30 tot 16.00 uur. 
Dat betekent dat u 5 dagen per week bij “De Knikkerpot” terecht kunt! 
We hebben afgesproken een half jaar de uitleen in en met het Cultuurhuis te verzorgen 
en dan te kijken of het voor alle partijen meerwaarde heeft. We horen dan ook heel 
graag uw mening! 
Houdt u onze website in de gaten voor het laatste nieuws?! 
 

Vrijwilligers gezocht: 
Voor het realiseren van de dependance hebben we wel extra mensen nodig. Zo zijn we 
o.a. op zoek naar mensen die voor ons op dinsdagochtend wat speelgoed tussen de 
verschillende locaties heen en weer kunnen brengen. We hopen op een aantal 
aanmeldingen zodat we een schema kunnen maken en iedereen dan eens in de 3 of 4 
weken aan de beurt is. Aanmelden kan in de speelotheek of via info@deknikkerpot.nl 
 

Opzeggen abonnement: 
Graag wijzen we u erop dat als u het lidmaatschap op wilt zeggen u dit hoort te doen 
voor 1 december. Dit kan schriftelijk of per email. 
Wilt u het gezinslidmaatschap omzetten naar een PLUS abonnement, zodat u zonder 
verdere uitleenkosten kunt lenen, wilt u dit dan ook aangeven voor 1 december?  

 
Nieuw speelgoed: 
Er is weer allerlei nieuw speelgoed aangeschaft. Onder andere van Frozen, Paw Patrol, 
brandweerman Sam en diverse nominaties van speelgoed van het jaar. Een groot deel is 
al direct in de uitleen en de rest volgt snel, zodat u het nog kunt uitproberen met het oog 
op de decembermaand. Op de site kunt u al een even een kijkje nemen.  
 
Pilot zomervakantie: 
Afgelopen zomervakantie was de speelotheek 1 keer per week open. Normaliter zijn we 
tijdens de schoolvakanties gesloten, maar bij wijze van pilot zijn we daar deze zomer van 
afgeweken. En met succes! U was enthousiast en ook de medewerksters is het goed 
bevallen. Voor herhaling vatbaar! 
  

Krimpenerwaard in beweging: 
Op 12 september organiseerde de Rabobank Krimpenerwaard in beweging. Met fietsen 
en wandelen hebben we €73,50 verdiend voor onze speelotheek. Er is al nieuw 
speelgoed aangeschaft. Ook dit vindt u al op de site en in de uitleen! 
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