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De laatste nieuwsbrief van 2021! 
 

Beste leden, 

We blijven voorlopig nog open op de zaterdag 1 x 14 dagen van 10.00 – 13.00 uur en 

de woensdagavond wekelijks van 18.30 tot 20.30 uur.  

En: ook bij ons is het dragen van een mondkapje verplicht! 

Dit alles nog steeds op afspraak zoals u gewend bent! 

Zoals u inmiddels weet lenen we weer uit op de manier die u gewend was.  

Nog even alles op een rijtje: 
 

• Per gezin mag u op afspraak in de speelotheek, speelgoed uitzoeken. U heeft 

hiervoor een kwartier! Bedenkt u dus thuis alvast wat u zou willen hebben. In de 

speelotheek kijken we of het inderdaad binnen is.  

• U neemt uw lidmaatschapskaart mee, want we noteren daar alles weer op. 

• Boetes worden geïnd zoals u gewend was, dus voor het zoekraken van een 

onderdeel betaalt u 2,00. Vindt u het terug krijgt u 1,50 terug bij inlevering van de 

kwitantie. We proberen zoveel mogelijk het speelgoed weer te tellen als u in de 

speelotheek bent. Om verrassingen te voorkomen: telt u het zelf thuis eerst na 

voor u het inlevert! 

• Voor een week te laat inleveren betaalt u per speelgoed 0,50 per week.    

• Deze boetes ontvangen wij graag contant of via uw mobiel bankieren.  

• Een lidmaatschap wat verlopen is kunt u weer gewoon verlengen. Graag tegen 

contante betaling of direct via uw telefoon. We zijn bezig te bekijken of er een 

systeem is om bij ons ook te kunnen pinnen. Zodra dit gelukt is, hoort u dit van ons. 

 

Voor uw agenda, de volgende dagen zijn we open: 

Zaterdag: 13 en 27 november en 11 en 18 december. De tijd: 10.00-13.00 uur.  

Woensdag van 18.30 – 20.30 uur: 17 en 24 november en 1, 8, 15 en 22 december. 

Daarna is het kerstvakantie en bekijken we wat de maatregelen zijn die op dat moment 

gelden. U krijgt dan weer een nieuwsbrief met daarin de nieuwe uitleendata.  

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 en 

hoeveel op woensdagavond. U kunt ons ook bereiken op: 06 5774 9460. 

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

wonen, gaat het nog steeds via onze website. U zoekt daar in onze 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 hopen dat de persconferentie van vrijdag geen roet in het eten gooit! 

http://www.speelotheekstokpaardje.nl/
mailto:info@speelotheekstokpaardje.nl


We hebben ook weer nieuw speelgoed wat inmiddels in de uitleen is. 

 

  

  

G063, Babydieren memo 

Een schattige memo.  

Leeftijd vanaf 3 jaar 

D084, Camouflage Noordpool – 999 games 

Een logisch denkspel waarbij je je hoofd koel moet houden. 

Leeftijd: vanaf 7 jaar. D085, Froggit 

Breng je kikkerfamilie naar de 

overkant, maar kijk uit voor de vis. 

Slim spel voor koele kikkers. 

Leeftijd: vanaf 6 jaar. 

G74 Keer op keer kids Help met voeren. Vanaf 5 jaar 

G57 Keer op keer Vorm zo snel mogelijk 

een complete rij en haal de meeste 

punten. Vanaf 8 jaar. 



 

 

 

 

 

 

 

Keigaaf nieuws 

Onze mooie cadeaustenen zwerven al een aantal weken rond.  

Heeft uw kind er een gevonden? Stuur een mailtje naar het 

infomailadres. U krijgt dan van ons een antwoordmail over de prijs 

die uw kind heeft gewonnen. 

 

 

 

Alle medewerkers van de speelotheek wensen u een alvast 

fijne, gezonde en gezellige feestdagen.  

 

We zien u graag gezond en wel in de speelotheek! 

 
Afmelden voor onze nieuwsbrieven 

 

 

F098 Playmobil skate-schans en skate/fietswinkel. Met grote en kleine schans. Van 4 – 10 jaar. 

P13 Leeuwen en tijgers rusten uit 

F090 Duplo Torenkraan & Bouwterrein met shovel. Voor kleine bouwvakkers. Leeftijd 2-5 jaar 

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

