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Beste leden,  

Goed nieuws, we gaan weer open! 
De speelotheek gaat zaterdag 20 februari eindelijk 

weer open. U kunt dan in ieder geval voor de 

krokusvakantie uw speelgoed inleveren en nieuw 

speelgoed ophalen.  

Hoe gaan we het doen?  

Net als voor de lockdown kunt u op www.speelotheekstokpaardje.nl  bekijken welk 

speelgoed u wilt lenen en dit via info@speelotheekstokpaardje.nl doorgeven en een 

afspraak maken voor een bepaalde tijd (graag met uw telefoonnummer erbij). 

                  Voor 20 februari zijn we vanwege de te verwachten drukte  

                                    eenmalig geopend van 10.00 tot 15.00 uur.  

Hoe sneller u reageert, hoe meer kans op de tijd die u graag wilt. Doordat u aan ons hebt 

doorgegeven welk speelgoed u wilt lenen, hoeft u alleen het oude speelgoed in te leveren en 

het nieuwe in ontvangst te nemen. Dus is een kwartier voldoende! Zodra wij uw mail binnen 

hebben, maken we een afspraak met u. De volgende data zijn voorlopig: 6 en 20 

maart. De openingstijden zijn dan korter en spreken wij direct met u af.  

Verzoek: speelgoed kan uitgeleend zijn, dus is ons verzoek aan u om altijd een paar extra 

nummers door te geven als alternatief!  

 

Voor de nieuwe leden: u kunt ons speelgoedassortiment bekijken op de website. Daar ziet 

u de knop met de tekst “Bekijk onze online catalogus”. Als u op daarop klikt komt u op onze 

welkomstpagina, Daarop wordt duidelijk uitgelegd hoe het werkt. Het is supermakkelijk! 

Neemt u vooral een kijkje wat er allemaal te leen is. Leuk om te doen samen met uw 

(klein)kinderen. U noteert voor u zelf wat u zou willen lenen. Doordat u niet kunt zien of het 

speelgoed al is uitgeleend, adviseren wij u om van alle soorten wat extra te noteren.  

U mag stipspeelgoed (is een aparte categorie) altijd extra lenen, en ook daarvan 

kunt u extra bestellen.  

Als u weet wat u wilt hebben, dan stuurt u ons een mailtje waar u de nummers met naam in 

zet, samen met uw eigen naam en lidmaatschapsnummer: 

linfo@speelotheekstokpaardje.nl  

Ook geeft u door op welk tijdstip u wilt/kunt komen. U krijgt dan 

van ons een mailtje of wij bellen u of het tijdstip in orde is. 
 

De catalogus is helemaal bijgewerkt. We hebben deze afgelopen 

weken niet stil gezeten. Tijdens een aantal zaterdagen hebben 

we alle kasten doorgelopen, nagekeken of speelgoed vaak of 

nooit werd uitgeleend. Aan de hand daarvan hebben wij veel 

speelgoed een rode stip gegeven. Hierdoor heeft u dus meer 

keuze om extra te lenen.  

Weet u wat leuk is? 

Samen met uw 

(klein) kinderen 

onze 

speelgoedcatalogus 

bekijken. Ideetje? 

http://www.speelotheekstokpaardje.nl/
http://www.speelotheekstokpaardje.nl/
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Daarnaast is er ook een hoeveelheid speelgoed uitgehaald om verkocht te worden. Dit kunt 

u vinden op de Facebooksite: Te koop 0223 Julianadorp.  

 

We gaan nu om tafel om te bekijken wat we voor nieuws gaan kopen.  

Daar hebben we uw advies bij nodig:  

we willen graag tips voor de leeftijdsgroep 6-10 jaar. Geeft u s.v.p. door welk 

nieuw speelgoed voor die leeftijd geschikt is en wat het kind ook leuk vindt! 

Ook de speelotheek zelf hebben we veranderd. De koffietafel staat op een andere plek en de 

puzzelkasten ook. In de praktijd moet blijken of het goede veranderingen zijn.  

We kijken ernaar uit u te ontmoeten! 
We zien u graag zaterdag 20 februari weer gezond in de speelotheek verschijnen. 

Hartelijke groet van alle medewerkers 

Speelotheek ‘t Stokpaardje  

 

Afmelden voor onze nieuwsbrieven 

 De puzzelkasten staan rug aan rug. 

Voldoende ruimte bij de spelletjes. 

Koffietafel oogt gezelliger! 

Nieuw: 

F095: Playmobil 

vakantiehuis met 

kleine dieren en  

marktkraamwagen  

G086: In een 

handomdraai. 

De hand wijst aan 

wie iets moet 

doen…. 

 

Deze kunt u lenen.  

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

