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Korting bij verlenging van Abonnement:

Verjaardag speelgoed

Omdat, door de Coronamaatregelen, de Speel-O-Theek maar
beperkt open is, of is geweest, krijgen leden de volgende korting bij verlenging van hun abonnement uit 2020.
€ 7,50 voor het eerste abonnement in het gezin en € 5,- voor
ieder volgend abonnement.

Ben je (bijna) jarig? Dan mag je 2 stuks
speelgoed extra lenen uit de collectie
“Verjaardagspeelgoed”. Je kunt het gratis
reserveren en de uitleentermijn is, in dit geval, 2 weken. De bijbehorende gele lijsten
zitten in de map “Verjaardag”.
Ook hebben we leuke “verjaardagstoelen” in
de uitleen. Deze zijn gratis te reserveren.

Opzeggen lidmaatschap:
Leden die hun abonnement willen beëindigen dienen dit voor
1 februari 2021 door te geven aan de ledenadministratie.
E-mail: ledenadministratie@speelotheekdoetinchem.nl

Gewijzigde openingstijden:
Om diverse redenen zijn de openingstijden van de
Speel-O-Theek als volgt gewijzigd.
Woensdag van 09.00-11.00 uur en van 14.00-16.00 uur.
En op diverse zaterdagen van 10.30-12.00 uur.
Wilt u weten welke zaterdagen? Kijk dan op de website.

“Witte Briefjes”:
Bij de uitleenbalie liggen de “Witte Briefjes” waarop u de belangrijke data nog een rustig kunt nalezen. Deze briefjes kunt
bij uw abonnement steken zodat u de data altijd bij de hand
hebt.

Extra Speelgoed lenen:
Zoals gebruikelijk is het ook in 2021 weer mogelijk om kort
voor de vakanties weer extra speelgoed te lenen. De data
waarop dit mogelijk is vindt u op de website en op de “witte
briefjes”. Ook als u al speelgoed in huis hebt mag u op deze
data extra speelgoed komen lenen.
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Vakanties 2021:

Openingstijden Speel-O-Theek
wo.
09.00-11.00 en 14.00-16.00 uur
zaterdag 10.30-12.00 uur , zie website
welke zaterdagen.

13 februari t/m 21 februari
1 mei t/m 9 mei
18 juli t/m 29 augustus.

Tijdens vakanties en feestdagen gelden
aangepaste openingstijden. Zie website.

Ideeënbomen:
Heeft u een leuk speelgoed idee?
Hang het aan de rode bomen.

Adres
Houtsmastraat 11b, 7002 KA Doetinchem
t. 06 12658761 (tijdens openingstijden)
of 0314 39 12 30 (informatie)
info@speelotheekdoetinchem.nl
www.speelotheekdoetinchem.nl
www.facebook.com/speelotheekdewissel

