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mededeling van bestuur
Beste leden,
.
Het vrijwilligersaantal is nog lang niet op
peil. Gelukkig hebben we Linda van der
Vegt kunnen verwelkomen. Zij draait 1 x
in de maand op vrijdag mee. En MarieAnne Wits gaat tot de grote vakantie
extra mee draaien.
Dus weet u iemand in uw omgeving of
lijkt het u zelf leuk om af en toe mee te
draaien. Of om ons bij de speelgoedbeurs
te ondersteunen, laat het ons weten.

Vakantie ideeën:

Speelgoedcommissie
Er zijn een aantal veranderingen door
gevoerd ten opzichte van het extra
betaalde speelgoed:
- De losse Wii spellen zijn in
de gewone uitleen gegaan.
- Schminkdoos ( E 270 ) is ook
een gewone uitleen
geworden.
- De batterijoplader ( X 500 )
kan ( als service ) gratis
geleend worden.
- Oplader voor de Ninchucks
( X 400 ) € 0, 40 i.p.v. € 1,-

Smartgames

B 311 Hide and
seek.

mededelingen van speelgoedcommissie
Even ter herinnering!
Vanaf woensdag 3 juni kan er weer
speelgoed voor de grote vakantie
gereserveerd worden.
De kosten hiervoor zijn € 0, 40.
Wanneer het speelgoed niet wordt
opgehaald, geven wij het geld van de
reservering niet terug. U krijgt een
kaartje mee waarop staat welk speelgoed
u gereserveerd heeft en wanneer u het
kunt ophalen, u wordt hierover niet
gebeld. Het speelgoed hoeft pas na de
grote vakantie schoon ingeleverd te
worden.

Problemen ?
Mocht er onverhoopt iets met het
geleende speelgoed aan de hand zijn,
kunt u ( het liefst zo snel mogelijk)
mailen naar:

B 266
Smartgame
“Anaconda”

speelotheekzetten@gmail.com
Via de mail kan géén speelgoed
gereserveerd of verlengd worden!
U kunt wel bellen, dit alleen kan
wanneer de speel-o-theek geopend is.
Tel. 06-17536363
We stellen het ook erg op prijs als een
probleem vermeld wordt bij het
inleveren van het speelgoed, zodat
niet een volgende lid een teleurstelling wacht.

B 167 Rush hour

Speel-o-theek gesloten:
woensdag 22 juli t./m.
vrijdag 28 augustus
Misschien een idee om alvast op de
kalender te vermelden: Onze eerst
volgende speelgoedbeurs is zaterdag 3
oktober. Ter zijner tijd zullen we dit nog
via ons“Wisseltje” laten weten.

Eerstvolgende uitleen:
woensdag 2 september
onze website:
www.speelotheekzetten.nl

B 265 Rivers
crossing

