
 

 

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

Gemeenschapshuis Hofke van Marijke 

  

 

Beste leden van Speel-o-theek Leentjebuurt, 

 

Hopelijk hebben jullie een fijne zomervakantie gehad, en in goede gezondheid. 

Gelukkig is de tijd weer daar, dat we na 6 weken zomersluiting, weer open gaan. We zien jullie 

weer graag komen om speelgoed uit te komen zoeken. 

 

Lees onderstaand bericht even goed door. 

  

 

Onderstaande regels van het RIVM zijn nog steeds van kracht: 

o Handen wassen 

o Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 

o Gebruik papieren zakdoekjes 

o Schud geen handen 

o 1,5 meter afstand 

o Bij klachten blijf thuis 

 

- Reserveren is NIET nodig. 

- Er is een mogelijkheid om je handen te ontsmetten, in de Speel-o-theek ruimte. 

- Let op! Er kunnen maximaal 4 volwassenen binnen in de Speel-o-theek ruimte, dit is 

inclusief de vrijwilligers.  

- 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. 

- Speelgoed inleveren gebeurt voor onze Speel-o-theek ruimte in de hal. Het speelgoed 

wordt daar gecontroleerd. Na telling gaat het terug in de kast, zodat er voor alle leden 

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

Gemeenschapshuis Hofke van Marijke 

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

- Openingstijden zijn ook weer als vanouds 9 tot 11 uur en van 18 tot 20 uur. 

 

 

- Verder gelden de gewone regels van het regelement, zoals boete voor te laat inleveren, 

misgeraakte onderdelen e.d. 

 

- Hou je mailbox in de gaten, indien nodig kunnen er weer aanpassingen komen. 

 

 

Heb je nog vragen, mail of bel dan even (Martha 06-18095743) 

 

 

Tot snel in onze Speel-o-theek. 

Groetjes van alle vrijwilligsters 


