
Beste leden 

Allereerst zijn we blij te kunnen vertellen dat de Speel-O-Theek vanaf maart ook weer op woensdag 

opengaat! 

Vanaf zaterdag mogen we weer wat versoepelen. Wel doen we het bewust in kleine stappen om de 

gezondheid van onze vrijwilligers en leden te waarborgen. 

Vanaf zaterdag 25 februari vervalt: 

• De mondkapjesplicht. 

• Maximaal 5 leden tegelijkertijd in de Speel-O-Theek. 

Deze maatregelen houden we nog even vast: 

• Blijf thuis bij klachten of doe in ieder geval een zelftest. Verleng zo nodig het speelgoed. 

• Graag 1,5 meter afstand houden. 

• Zelf het speelgoed bij inleveren op de tafel zetten. 

• Probeer je tijd in de speel-o-theek kort te houden i.v.m. de doorstroom. 

• We schenken nog geen koffie en thee. 

• Speelgoed thuis checken. Als er iets mist of stuk is mail dan naar 

administratie@speelotheekhilversum.nl. 

Het bestuur van Speel-O-Theek De Steeg 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dear members, 

First of all, we are happy to tell you that we will open again on Wednesday from March! 

From Saturday onwards, the regulations will be eased. 

We consciously do it in small steps to ensure the health of our volunteers and members.  
 

From Saterday 25 february expires: 

• The facemask obligation.  

• A maximum of members at the same time in the Speel-o-theek. 

We will stick to the following measures a while longer: 

• Do not come to the Speel-O-Theek if you have a cough, cold or fever or do at least a self-test. 
Extend the lending period on the toy if necessary. 

• When picking up and returning, keep a distance of 1.5 meters. 
• Put the toys on the table yourself when you return them. 

• Try to keep your time in the Speel-o-theek short to reduce the number people present at the 
same time. 

• We still do not serve coffee or tea.  
• Please check and count all toys at home and notify us via 

administratie@speelotheekhilversum.nl when something is broken or missing.  
 

The board of Speel-O-Theek De Steeg 

 


