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Corona: Na een lange tijd dicht te zijn geweest mogen wij gelukkig weer open! Dit zal
vanaf maandag 18 mei zijn. Wij maken met iedereen die op dit moment speelgoed thuis
heeft, telefonisch een afspraak om het speelgoed terug te brengen en weer wat nieuws uit te
zoeken. Wij doen dit om er voor te zorgen dat er niet teveel mensen tegelijk aanwezig zullen
zijn.
Voor jullie bezoek aan ons willen wij jullie vragen de volgende maatregelen door te nemen
en jullie je daar zoveel mogelijk aan te houden.
1. Houdt in en voor het pand tijdens het bezoek 1,5 meter afstand van elkaar.
2. Kom zoveel mogelijk alleen.
3. Kom niet als je verkouden bent of griepklachten hebt of in aanraking bent geweest met
iemand die (verdenkingen van) het corona virus heeft.
4. Raak alleen spullen aan die je ook wilt lenen.
5. Volg altijd de aanwijzingen op van de vrijwilligers.
Speelgoed wat wordt terug gebracht zal niet diezelfde dag worden uitgeleend. Wij maken
het speelgoed schoon voor het weer terug de kasten in gaat.
Wij zullen de komende tijd ook afwijkende openingstijden hebben:
maandag:
woensdag:
zaterdag:

19:00-20:00 uur
19:00-20:00 uur
10:00-11:30 uur

Lidmaatschap: Mocht u het lidmaatschap nog niet hebben voldaan, dan heeft u
onlangs een betalingsherinnering per mail gehad. Helaas zijn nog niet alle betalingen binnen.
Wilt u zo vriendelijk zijn om de betaling in orde te maken?
Opzeggingen moet u schriftelijk indienen, met inachtneming van een maand opzegtermijn
corform het uitleenregelement.
Geen factuur ontvangen? Controleer dan uw spambox! 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 Marlies mogen verwelkomen in ons team, maar
hebben wij helaas ook afscheid genomen van Fieke en Janine. Wij zijn nog altijd op zoek
naar versterking om de openingstijden te kunnen waarborgen.
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.

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.

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:
Pinksteren: 1 juni 2020
Zomervakantie: 18 juli t/m 29 augustus 2020

Laatste nieuws: Het laatste nieuws en updates met betrekking tot het corona virus
vindt u op onze facebookpagina en onze website. (Kies op uw mobiel/tablet voor de desktop
versie)

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