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Gesloten op 3 december:
Zaterdag 3 december zijn we gesloten i.v.m. een Sinterklaasfeest in de hal van Ons
Gebouw. We hopen dat de Sint ook even een kijkje neemt bij de speelotheek, dan kan
hij zien wat voor leuk speelgoed wij hebben. Als u nog cadeautjes zoekt, Sint, denk dan
eens aan een abonnementje bij “De Knikkerpot”. Dat staat garant voor een jaarlang
afwisselend speelplezier!

Vrijwilligers gezocht:
We zijn dringend op zoek naar extra vrijwilligers die ons kunnen helpen bij de uitleen.
Met elkaar verzorgen we dan de inname, de controle, de uitleen en het opruimen van het
speelgoed. Leuk en gezellig werk! Om 3 keer per week open te kunnen is een groot
team vrijwilligers belangrijk. Als iedereen dan gemiddeld 2 keer per maand staat kunnen
we het rooster rondkrijgen. En even een maand wat minder tijd, ook geen punt. We zijn
blij met alle hulp! 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:
Heeft u ons nieuwe paard al zien lopen
in het dorp? Binnenkort komt er nog
een viervoeter bij, want wat is er nu
leuker dan samen een stukje rijden.
Natuurlijk hebben we meer nieuwe
dingen, neem gauw eens een kijkje op
de site of kom langs.

Krimpenerwaard in beweging:
Op 10 september organiseerde de Rabobank Krimpenerwaard in beweging. Met fietsen
en wandelen hebben we €50,50 verdiend voor onze speelotheek. Dat is toch weer mooi
meegenomen. Binnenkort schaffen we weer speelgoed aan.
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