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Jubileum: .Dit jaar bestaan wij 35 jaar en dat is een feestje waard. Helaas vielen een aantal 

activiteiten tijdens de Nationale Buitenspeeldag letterlijk in het water, maar desondanks was het 
een fantastische middag. Op de valreep van ons jubileumjaar willen wij u bedanken voor uw 
bezoeken, hulp en interesse in onze werkzaamheden en uw enthousiasme om regelmatig 
speelgoed bij ons te lenen. Houdt u daarom u brievenbus goed in de gaten!! 

 
Herhaalde oproep vrijwilligers:  Al eerder deden we een oproep 

voor vrijwilligers. Helaas hebben wij onlangs afscheid genomen van Marjola, 
maar hebben wij ook nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen.  Daar zijn wij 
uiteraard superblij mee, maar wij zijn nog steeds op zoek naar extra vrijwilligers 
om ons team te versterken. 
 
Draagt u de speelotheek een warm hart toe, meldt u dan nu aan als vrijwilliger. 

U staat ongeveer 2 keer per maand in de speelotheek, maar kunt u een keertje niet of wilt u juist 
vaker, in overleg is veel mogelijk! Ook zijn wij nog steeds dringend op zoek naar een secretaris! 
We horen graag van u!! Informeer even bij een van onze medewerksters of mail naar 
info@deknikkerpot.nl. 

 

Hollandse IJssel in Beweging: Zaterdag 14 september 2019 organiseerde de 

Rabobank Hollandse IJssel een wandel en fiets evenement.  
Onze medewerkers en leden hebben het mooie bedrag van € 45,50 bij elkaar gewandeld of 
gefietst. Uiteraard zijn wij hier heel blij mee. 

 

Speelgoed: Ondanks het natellen van speelgoed komt het een enkele keer voor dat het 

speelgoed niet compleet is. Mocht dit het geval zijn, meldt dit dan binnen twee dagen nadat u 
heeft geleend via de mail. Dit om misverstanden te voorkomen. Ook stellen wij het op prijs dat 
het speelgoed weer schoon wordt ingeleverd. 
 

Gesloten tijdens de kerstvakantie: Wij zijn gesloten van 

zaterdag 21 december t/m zaterdag 4 januari a.s. 
 
Namens alle medewerkers wensen wij u fijne feestdagen en een 
voorspoedig 2020! 

 
 
 
 

 
Facebook: Volgt u onze facebook pagina al? Daarop vindt u actuele nieuwtjes, maar ook 

wordt er regelmatig speelgoed uitgelicht. Leuk om te zien wat er allemaal in onze collectie zit. 
 
 
 
 
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen, meldt u dan hier af. 

www.deknikkerpot.nl                                                                                      info@deknikkerpot.nl                
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