Voorwoordje

Enkele aanpassingen in het reglement

Beste lid van hetspeelspook,

Het reglement was toe aan een update. Hieronder de aanpassingen

Hier zijn we met een nieuw speelspookkrantje. Zoals je zal kunnen lezen
zitten we niet stil!
Vanaf volgend jaar ben je welkom met jouw uitpas, er zijn enkele
aanpassingen in het reglement, er zijn heel wat nieuwe spellen in de
spelotheek en in oktober zijn we gestart met boetieksjiek.
Alvast veel leesgenot,
hetspeelspookteam
PS: we zijn open elke woensdag van 16u-19u en elke vrijdag van 15u tot
18u.
Wel gesloten tussen Kerstdag en Nieuwjaarsdag.
Welkom met jouw uitpas!
Op 1/1/18 stappen we in bij Uitpas Zuidwest.
Dit houdt in dat je Uitpunten kunt sparen; bij elk bezoek aan de
spelotheek wordt er 1 puntje op uw Uitpas gezet (max. 1 punt/week). Die
punten kunnen dan omgeruild worden voor een korting, kleine attentie,…
En met een MIA-uitpas betaal je het kansentarief van het jaarlijks lidgeld.
Onze PC is er al klaar voor!

-

-

bij de inschrijving is het lid akkoord dat hij/zij automatisch
opgenomen wordt in de mailinglist van hetspeelspook. We
dragen goed zorg voor de bewaring en verwerking van uw
gegevens, conform de geldende privacywetgeving. Deze gegevens
worden enkel gebruikt voor de administratie van de spelotheek
en worden nooit doorgegeven aan derden. Uitschrijving van de
mailinglijst is uiteraard altijd mogelijk.
Het lidgeld bedraagt (vanaf 1/1/18) jaarlijks €5 en wordt
onmiddellijk betaald bij inschrijving.
Voor buitenspelen kan het spelotheekbestuur in drukke periodes
de uitleentermijn beperken tot 1 week
Spellen kunnen beperkt gereserveerd worden
bij overschrijding van de uitleentermijn van een geleend
spelmateriaal wordt een boetebedrag in rekening gebracht. De
boete geldt per stuk speelgoed, vanaf de eerste dag van
overschrijding van de uitleentermijn. Voor elke week van
overschrijding wordt een boete in rekening gebracht van
€0,50/spel.

Helpend handen gezocht
Op woensdag blijven Inga en Sieglinde en op vrijdag Annie de spelotheek
open houden. De donderdagvoormiddag blijven Ria, Annie en Sieglinde
spellen in orde brengen.
Nathalie zullen we nu veel minder zien; een welgemeend dankuwel voor
jouw groot engagement, vele ideeën en creativiteit!.
Zelf zin om enkele uren per week de handen uit de mouwen te steken? Of
zoek je nog om iets zinvols te doen? Of ken je iets van spelletjes? Of doe

je graag administratief werk? Of doe je graag iets met jouw creativiteit?
Of om kinderen te helpen? Of ben je gewoon graag onder de mensen? Of
misschien wel helemaal iets anders? Of ken je iemand die dit wel zou
willen doen? Geef ons dan gerust een seintje!
Nieuwe spellen
Dankzij Rotary Harelbeke en Cera kunnen we de spellencollectie
uitbreiden.
Zijn o.a. al te lenen: Lego friends Stephanies Huis, Lego juniors Smokeys
garage, Lego duplo jungle,
Playmobil ziekenwagen, Playmobil piratenfort, Playmobil countryside,
Bruder brandweerwagen, Dierentrein, Time’s up, Smartgames Roodkapje,
Patchwork

Binnenkort te lenen in hetspeelspook; Hape storm op zee; Hape Muuli
evenwichtsspel, Plan Toys constructieset, Ludus octopus, Plan Toys
sprookjesbouwblokken, Ticket to ride, Minor game, Pixel art.

Boetieksjiek
Elke eerste woensdag van de maand van 17u tot 18u30 kunnen gezinnen
met kinderen van 0-12j, ons doorverwezen door een Harelbeekse
welzijnsorganisatie, terecht in Aventurijn voor tweedehands kinderkledij
(maximum 10 stuks voor 1 symbolische euro, ingang via hetspeelspook).
Lindsay en Inga leiden alles in goeie banen.

We wensen jullie fijne feestdagen toe!

