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Maatregelen Corona virus: Wij volgen bij Speel-o-theek "De Knikkerpot" het landelijke 

advies om verspreiding van het Corona-virus zo veel mogelijk tegen te gaan. Dit betekent dat wij 
jullie vragen bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts thuis te blijven. Stel ook je 
bezoek aan de speel-o-theek uit als je hoort tot de groep kwetsbare personen. 

Dit kan uiteraard tot gevolg hebben dat je te laat bent met inleveren van het speelgoed. Gaat dit 
gebeuren, stuur ons dan een berichtje op de mail (info@deknikkerpot.nl), dan verlengen wij 
kosteloos de leentermijn. 

Maar het kan ook voorkomen dat wij zelf te weinig mensen hebben om de speel-o-theek te 
openen. Dit kondigen we aan op onze facebook-pagina en website. Wij vragen jullie begrip 
hiervoor. 

Uiteraard houden wij de maatregelen van het RIVM in de gaten. Via facebook en onze website 
houden wij u op de hoogte indien er nieuwe ontwikkelingen zijn. Wij raden u dan ook aan te 
bekijken voordat u naar de speel-o-theek komt, zodat u niet voor een dichte deur staat. 

 

Lidmaatschap: Inmiddels heeft u de factuur van uw lidmaatschap via de mail ontvangen. 

Mocht u deze nog niet hebben voldaan, dan verzoeken wij u deze zo snel mogelijk te betalen. 
Heeft u de factuur liever via de post stuur dan een mail naar penningmeester@deknikkerpot.nl. 

  
Herhaalde oproep vrijwilligers:  Al eerder deden we een oproep 

voor vrijwilligers. Inmiddels hebben wij Anton, Marjolein en Susanne mogen 
verwelkomen in ons team. Maar wij kunnen nog altijd versterking gebruiken. 
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! We horen graag van u!! 
Informeer even bij een van onze medewerksters of mail naar 
info@deknikkerpot.nl. 

 
 

Secretaris:  Wij hebben onlangs afscheid genomen van Ivonne, onze secretaris. 

We zijn heel blij te kunnen melden dat Susanne Baas haar taken gaat overnemen en ons bestuur 
weer compleet is. 
 

 

Speelgoed:  Afgelopen maand hebben we weer veel nieuw speelgoed aangeschaft. Een 

gedeelte kan al worden geleend, de rest volgt snel. Al het nieuwe speelgoed zal binnenkort op de 
website te vinden zijn. 
 
 

Lenen: Het speelgoed wat u leent, wordt bij uitgifte zo veel mogelijk nagekeken. Veel is 

geseald, maar niet alles. Wij verzoeken u om het speelgoed bij thuiskomst altijd te controleren en 
bij afwijkingen van de onderdelenlijst dit binnen 48 uur door te geven op info@deknikkerpot.nl 
om een boete te voorkomen. 
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Jubileum:  In december hebben alle leden via de post een vouwbare tas ontvangen vanwege 

ons 35-jarig jubileum. Daarbij zat ook een bon om bij ons in te leveren en nog een mooie tas op 
te halen. Dus kom langs en vergeet deze niet mee te nemen! 
 
 
Vrijwilligersuitje: Zaterdag 7 maart was ons jaarlijkse uitje met de vrijwilligers. We gingen 

naar Rotterdam, waar wij een moord moesten oplossen. Het was een flinke wandeling door de 
stad langs vele bezienswaardigheden en gelukkig droog weer en het was even puzzelen, maar 
het is ons gelukt om de moord op te lossen. Aansluitend zijn wij gezellig gaan eten bij Buurtbistro 
Laurensius. Het is een klein 100% biologisch & (h)eerlijk, 80% vegetarisch, 40% vegan, 70% 
glutenvrij restaurant. Zij serveren o.a. galettes met verschillende hartige vullingen en salades. 
En met een heerlijk taartje als toetje gingen we met een goed gevulde maag en moeie voetjes 
voldaan naar huis. 

 
Uw gegevens: Wij verzoeken u om tijdig een wijziging in uw gegevens bijv. wegens 

verhuizing of nieuw telefoonnummer door te geven. Dat kan zowel tijdens de uitleen of via mail. 
 
Vakantiesluitingen:   
Pasen: 13 april 2020 
Meivakantie: 25 april t/m 9 mei 2020 
Pinksteren: 1 juni 2020 
Zomervakantie: 18 juli t/m 29 augustus 2020 

 
 
 
 
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen, meldt u dan hier af.  
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