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Nieuwsbrief februari 2022 

 

Beste leden, 

Hoewel er wat meer versoepelingen kwamen, mogen wij helaas toch nog steeds niet door de week 

open. Dit ligt aan het feit dat de school geen ouders mag binnen laten en wij dus ook geen leden. 

Maar, gelukkig mag u wel weer op zaterdagmorgen en op woensdagavond de speelotheek in om 

zelf uw speelgoed uit te zoeken. Maar nog steeds ALLEEN op afspraak! 
 

We zijn op zaterdag open: op 12 en 26 februari en 12 en 26 maart vanaf 10.00 uur. 

En op woensdagavond op 10 en 24 februari en 10 en 24 maart vanaf 19.00 uur. 
 

Voor het maken van een afspraak stuurt u een mail naar info@speelotheekstokpaardje.nl Graag zo 

snel mogelijk zodat we weten hoeveel leden er op zaterdag willen komen.  

U kunt ons tijdens de uitleen ook bereiken op: 06 5774 9460.  

Denkt u eraan om uw lidmaatschapskaart mee te nemen? 
 

En heeft u een afspraak? Komt u dan a.u.b. ook. We zitten steeds vaker voor niets te 

wachten. Jammer voor onze medewerkers die dit in hun vrije tijd doen… 

 

Voor het uitgiftepunt in de Eben Haëzerschool: voor de leden die in Den Helder wonen, 

gaat het nog steeds via onze website. Voor u verandert er dus niets. 

U zoekt thuis op onze website in de catalogus uit welk speelgoed u wilt bestellen en stuurt ons een 

mail naar het speciale mailadres: onlineuitgifte@speelotheekstokpaardje.nl (dus niet naar 

het infomailadres) met daarin de nummers van het speelgoed wat u wilt lenen. Uiteraard ook uw 

naam en lidmaatschapsnummer. Als u dit doet vóór maandag 18.00 uur, dan kunt u het op 

afspraak op woensdagmiddag in de school ophalen bij Hanneke of Nicolet. 

 

We vragen om uw medewerking! 

In de week van 7 t/m 12 maart is er weer de jaarlijkse 

collecte van Jantje Beton. De vrijwilligers van de speelotheek 

lopen dan zoveel als mogelijk is met een collectebus langs de 

deuren in Julianadorp. We hebben altijd een vaste wijk. 

Echter door de terugloop van medewerkers bij ons komen we 

collectanten tekort. Onze vraag is dan ook: 

Wie wil ons hiermee helpen? 

U mag uiteraard zelf bepalen welke avond of middag u wilt 

lopen en hoe lang. U kunt ook met een medewerker 

meelopen als u liever niet alleen loopt. Wilt u ons helpen? Belt u dan s.v.p. 

met Marja Steffens op 06 1231 6655. Want: wij mogen de helft van de 

opbrengst zelf houden om nieuw speelgoed e.d. te kopen.  

En dat is in deze tijd echt heel hard nodig!  

http://www.speelotheekstokpaardje.nl/


Nieuw speekgoed wat u nu kunt lenen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hartelijke groeten van alle medewerkers. 

Afmelden voor onze nieuwsbrieven 

G125 Murmelmikado - probeer een stokje eruit te halen 

en zo min mogelijk knikkers te laten vallen. Vanaf 5 jaar G090 – Autoweetjes kwartetspel vanaf 6 jaar 

G129 Make 7 – wie heeft het eerst een rijtje getallen wat 

bij elkaar opgeteld precies 7 is. Vanaf 8 jaar. 

P040 Disney Princess puzzel - 4 jaar 

P069 Fairies bloemen vanaf 4 jaar 

P045 Doc McStuffins  2 puzzels 

vanaf 3 jaar. 

P053 my first football 3D puzzel   

       vanaf 4 jaar 

http://www.speelotheekstokpaardje.nl/index.php?subid=57&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=62&key=xxgcjZZoCR0X9r

