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Conny stelt zich voor: 
Mijn naam is Conny Hillebrand. Ik ben geboren en getogen in 
Krimpen aan de Lek en woon daar inmiddels met mijn gezin met 3 
kinderen. Ik werk als coördinator van een databaseteam bij 
Nationale Nederlanden. Naast mijn werk zet ik mij in als vrijwilliger 
voor de Stichting Krak in Krimpen aan de Lek. Sinds 2006 ben ik al 
vrijwilliger van de speelotheek, maar vanaf september dit jaar ben ik 
ook de voorzitter. Met een enthousiast team en leuke ideeën hebben 
we mooie plannen voor de toekomst. 
  

 
Sint-tip: 
Denk eens aan een kadobon van de Knikkerpot. U geeft 
daarbij een half jaar gratis speelplezier.  
Informeer even aan de balie of kijk op de site voor de 

mogelijkheden en prijzen.  
 
      
Speelgoedschijf: 
Met de ontvangst van heel veel speelgoed van de speel-o-theek uit Gorinchem, die 
helaas zijn deuren moest sluiten, zijn we begonnen met het invoeren van de 
speelgoedschijf. Dit is een schijf van de Vereniging Speelotheken Nederland waarin 
categorieën beschreven zijn die kunnen helpen speelgoed te kiezen voor een bepaald 
doel. 

                                        

De nieuwe categorieën vindt u al op onze website. Twee oude categorieën zijn 
vervangen door nieuwe: Rijdend speelgoed is nu Bewegingsmateriaal en de categorie 
Muziek valt nu onder Creativiteits- en Expressiemateriaal.  

 
 



                                          
Gisteravond was er een grote groep vrijwilligers aanwezig om nieuwe kasten in elkaar te 
zetten en een begin te maken met het opnieuw indelen van de kasten, zodat het kiezen 
van speelgoed nog gemakkelijker wordt. We zijn benieuwd wat u ervan vindt! 

 
 
Opzeggen: 
Denkt u eraan, dat als u het lidmaatschap van de speel-o-theek wilt opzeggen u dit 
schriftelijk vóór 1 december moet doen? 

 
 
Kerstvakantie:  
Het lijkt nog ver weg, maar tijdens de kerstvakantie in Lekkerkerk zijn we gesloten vanaf 
20 december tot en met 4 januari 2015. We wensen u alvast een feestelijke en gezellige 
maand toe. 
 

 

 
Spelletjesochtend: 
Op 11 november kwamen groep 3 en 4 van de KW-
school bij ons spelletjes spelen. Het was een 
gezellige en speelse ochtend! De kinderen waren 
enthousiast en bedachten slimme plannen om goed 
samen te kunnen spelen. 

 
 

 
 
Verkiezing: 
Dit jaar doen we opnieuw een gooi naar de titel “Speel-o-theek van het jaar”. Meedoen 
aan de verkiezing vinden we uitdagend, spannend en leerzaam. Het zet ons op scherp 
en maakt ons kritisch om onze speel-o-theek nog beter te maken en klaar voor de 
toekomst. Heeft u tips voor ons, dan horen we die graag! We zijn er tenslotte voor u! 
 
 

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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