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Beste leden,  

We zijn weer open! 
De ruimte is schoon met nieuwe raampartijen in de school 

en de gordijnen hangen er ook weer. Kortom: 

We zijn klaar om u weer te ontvangen! 

U mag de speelotheek weer in om uw speelgoed uit te 

zoeken, maar we starten wel voorzichtig.  

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

maar de woensdagavond komt er nu wekelijks bij van 18.30 tot 20.30 uur.  

Dit alles nog steeds op afspraak zoals u gewend bent! 

Ook gaan we weer uitlenen op de manier die u gewend was. Daarom 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 weer 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. (Dit gaat 

pas in vanaf 28 september.) Deze boetes ontvangen wij graag contant.  

• 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. 

 

We gaan dit uitproberen tot de herfstvakantie. Afhankelijk van wat de school ons 

toestaat, hoort u tegen die tijd of er verandering in komt. 

 

Voor uw agenda:  

De volgende dagen zijn we open op zaterdag: 4 en 18 september; 2 en 16 oktober.  

De tijd: 10.00-13.00 uur. 15 minuten per gezin. 

Op woensdag van 18.30 – 20.30 uur: 8, 15, 22 en 29 september; 6 en 13 oktober. 

Daarna is het herfstvakantie en bekijken wij hoe het gegaan is. U krijgt dan weer een 

nieuwsbrief met daarin de nieuwe uitleendata.  

Voor reserveren stuurt u een mail naar info@speelotheekstokpaardje.nl 

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

We vinden het heel prettig als u ons zo snel mogelijk een mail stuurt zodat we weten 

hoeveel leden er op zaterdag willen komen en hoeveel op woensdagavond.  

 

http://www.speelotheekstokpaardje.nl/
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WIST u dat wij ook een uitgiftepunt hebben in de Eben Haëzerschool?  

Dit punt wordt bemand(vrouwd) door onze medewerkster Hanneke de Jong. Tot nu toe was 

dit alleen voor kinderen van deze school. Maar:  

Voor mensen die in Den Helder wonen en graag lid willen worden maar geen vervoer 

hebben, is dit misschien een optie. 

Dit kan echter alleen 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.  

Ook voor de leden die lid worden/zijn via de Eben Haëzerschool geldt bovenstaand 

mailadres. 

Kent u iemand in Den Helder die op deze manier lid wil worden?  

                                              ZEGT HET VOORT! 

Keigaaf nieuws 

In oktober laten we ze weer zwerven. Als uw kind het leuk vindt, 

hou dan onze Facebookpagina in de gaten.  

We melden het als het zover is!! 

 

 

We kijken ernaar uit u weer te ontmoeten!  
Afmelden voor onze nieuwsbrieven 
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