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Sluiting ivm de meivakantie en Pinksteren: 
Tijdens de meivakantie in Lekkerkerk zijn we gesloten van 27 april t/m 12 mei.  
Vanwege onderhoud aan de vloeren in “Ons Gebouw”  moeten we noodgedwongen ook  
zaterdag 18 mei t/m maandag 20 mei (Pinksterweekend) onze deuren gesloten houden. 
Dit betekent dat we helaas 4 zaterdagen achter elkaar gesloten zijn.  
 
 

Jantje Beton actie: 
Samen met collectanten van peuterspeelzaal 't Lekkertje en Stichting Alles-is-Sport 
hebben afgelopen maand  de medewerksters en leden van de speel-o-theek de Jantje 
Beton collecte gelopen. Dit heeft in totaal €1015,15 opgebracht en €369 is daarvan voor 
"De Knikkerpot". Hier kunnen wij weer nieuw speelgoed voor aanschaffen.  
Ontzettend bedankt voor uw bijdrage in welke vorm dan ook!! 
 
 

Gezocht: nieuwe medewerksters 

Voor de zaterdag en maandag zijn we op zoek naar versterking van ons team. Lijkt het je 
leuk om zo’n 2x per maand te helpen bij de uitleen,  neem dan even contact op met een 
van bestuursleden. Wist je dat medewerksters,  als lid, gratis speelgoed mogen lenen?  
 
 

Jubileum: 
Bets en Linda zijn al 12,5 jaar vrijwillig actief bij de speel-o-theek! Een goede reden om 
ze eens in het zonnetje te zetten. Ze helpen niet alleen bij de uitleen maar hebben 
beiden ook bestuursfuncties bekleed. Linda is trouwens nog steeds actief als onze  
penningmeester! 
En weet u wel dat we onze nieuwe mooie onderkomen in “Ons gebouw” te danken 
hebben aan Bets en Linda? Zij hebben vele gesprekken met de gemeente en mensen 
van de bouw gevoerd en daarna de verhuizing prettig geregeld. 
Dus ook nog maar eens vanaf deze plek: dank je wel voor jullie eindeloze inzet voor “De 
Knikkerpot”!! 

 
 



 
Nieuw: 
Sinds kort kunnen ook instellingen die met kinderen werken, zoals scholen, 
peuterspeelzalen en centra voor kinderopvang, lid worden van “De Knikkerpot”. De 
eerste inschrijvingen zijn al verwerkt!  
Geïnteresseerd? Vraag even bij het bestuur naar de voorwaarden. 
 
 

Ook nieuw: 
Geef eens een bon kado!  
Met een kadobon van de speel-o-theek geeft u een gezin een half jaar lang speelplezier 
voor maar €10. Zo kunt u anderen ook eens kennis laten maken met alle speelgoed en 
spelletjes van de speel-o-theek. 
De uitleenvoorwaarden zijn te vinden op de site. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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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