
 

 

Elke woensdag geopend van 9 uur tot 11.00 uur en van 18.00 uur tot 20.00 uur. 

Gemeenschapshuis Hofke van Marijke 

  

We mogen weer open!!!! 

Lees deze nieuwsbrief zorgvuldig door aub, 

om teleurstellingen te voorkomen. 

 
 
Corona protocol opening Speel-o-theek Leentjebuurt 
 
Onderstaande regels zijn voor jullie en ons welzijn van belang 

- Natuurlijk gelden de regels van het RIVM ook voor ons als Speel-o-theek, 

o Handen wassen 

o Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 

o Gebruik pappieren zakdoekjes 

o Schud geen handen 

o 1,5 meter afstand 

o Bij klachten blijf thuis 

- We gaan werken met een tijdslot, deze vind je op de site. Geen aanmelding is geen toegang. 

- Let op! We laten 1 ouder met maximaal 2 kinderen (tot de leeftijd van 12 jaar) binnen. Hierop is geen 

uitzondering. 

- Speelgoed wordt thuis goed schoon gemaakt, constateren wij dat dit niet het geval is, zijn wij voor nu 

genoodzaakt om een boete van 5 euro per lid te rekenen. Wij hopen dat jullie hiervoor begrip hebben. 

- Bij binnenkomst van het Hofke van Marijke, loop je zoveel mogelijk rechts en direct richting de Speel-o-

theek ruimte. 

- Speelgoed inleveren gebeurt voor onze Speel-o-theek ruimte. Dit speelgoed wordt minimaal 24 uur 

apart gezet voordat het gecontroleerd wordt. Eventuele vermissingen en/of gebreken en/of niet schoon 

worden per email aan je doorgegeven. Bij een volgend bezoek graag betalen. Neem je geen 

speelgoed mee dan graag per bank overmaken. 

- Voor het betreden van de Speel-o-theek ruimte kun je de handen ontsmetten, hiervoor staan spullen 

klaar. 

- Je kunt je speelgoed uit gaan zoeken en op laten schrijven. 

- Ruimte verlaten, loop weer zoveel mogelijk rechts. 
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Elke woensdag geopend van 9 uur tot 11.00 uur en van 18.00 uur tot 20.00 uur. 
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Fijn dat jullie zoveel geduld hebben gehad tijdens onze sluiting. 
 
 

Nog even dit: 
 

 
- We zijn open vanaf woensdag 3 juni. We hebben 

aangepaste openingstijden, van 9 tot 12 uur en van 

18 tot 21 uur. Je MOET reserveren via de website. 

Elk lid krijgt 20 min om speelgoed in te leveren, uit 

te zoeken en door ons te laten noteren. Houd je 

ook aan deze tijd. Zo kunnen wij zoveel mogelijk 

leden helpen. NIET RESERVEREN IS GEEN TOEGANG. 

- Is woensdag 3 en 10 juni helemaal vol met 

reserveren neem dan contact per email met ons op: 

info@leentjebuurt.nl , we gaan dan een gepaste 

oplossing met je zoeken om speelgoed te ruilen.    

Niet telefonisch of per app, alleen e-mails worden 

beantwoord. 

- We hebben weer heel veel nieuw speelgoed in ons 

assortiment, dit gaat direct in de uitleen, 1 stuks per 

gezin. Er ligt een map voor het overzicht en het 

nieuwe speelgoed is ook meteen te reserveren. 

- Tot aan de zomervakantie gaan wij geen boete voor 

te laat rekenen. Echter alle andere boetes gelden wel 

zoals vermist, kapot, e.d. Een tijdelijke boete is voor 

niet schoon terugbrengen van het speelgoed, 

hiervoor geldt een boete van 5 euro per lid. 

- Om jullie als lid tegemoet te komen mag je tot aan de 

zomervakantie van het grote speelgoed:  1 stuks 

buitenspeelgoed meenemen en 1stuks uit de 

categorie F – C – Z of E. 

- Houd onze internetsite en facebook pagina in de 

gaten, het kan zijn, dat het mogelijk is, dat we tijdens 

de zomervakantie extra open zijn. 
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