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Beste leden van Speel-o-theek Leentjebuurt,
Na veel overleg met de gemeente en RIVM, hebben we helaas geen toestemming om click-encollect op te starten. Bezorgen bij jullie thuis mag wel, maar omdat dit nogal heel veel extra
werk voor ons zal worden, hebben we een tussenoplossing bedacht.
Hoe gaan we het doen?
-

Uit bijgevoegde exel bestand maak je een top 5 keuze van het speelgoed of geef een
leeftijdskeuze (dan zoeken wij iets leuks voor je uit)

-

Stuur je lijstje per email door, voor dinsdag 12 uur. Vul hiervoor bijgevoegd formulier in.

-

Je geeft aan welke tijd je wil komen. We hebben blokken van 30 minuten.

-

Je komt naar het Hofke van Marijke , parkeert je auto en blijft in of bij je auto.

-

Wij komen met het speelgoed naar buiten en zetten het bij/in je auto en nemen het andere
speelgoed mee. Het lenerspasje + gele kaartje wordt gecontroleerd en ingevuld.

Wat nog meer:
-

We behandelen de lijstjes op volgorde van binnenkomst.

-

Boete voor te laat inleveren vervalt zolang we niet open mogen.

-

Boete voor kapot of verloren speelgoed blijft wel gelden.

-

Reserveren van speelgoed blijft mogelijk tegen de geldende voorwaarden.

-

5 en 12 mei zijn we extra open in de meivakantie , normale openingstijden

-

Bij vragen, neem contact met ons op. Martha 06-18095743 Monique 06-26750039

-

Degene die nog geen spel hebben gehad i.v.m. ons 40-jarig bestaan, krijgen er nog een. Ook op te
geven op het bijgevoegd formulier.

Hopelijk kunnen jullie je een beetje vinden in de oplossing die we voor jullie bedacht hebben.
Wij hebben er in ieder geval weer zin in!!
Lieve groeten van alle vrijwilligsters van Leentjebuurt

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

