
 

 

 

 

Beste <<First Name>>, 

 

Begint het bij jullie ook al te kriebelen? De lente is in aantocht dus de schaatsen kunnen weer 

naar zolder en we gaan weer lekker veel buitenspelen! 

 

Een nieuw seizoen betekent misschien ook wel dat je graag de garderobe van je kind wil 

aanvullen. En vaak ook dat er een hoop opgeruimd wordt om plek te maken voor nieuwe 

spullen.  Dan komt de speelgoed- en kledingbeurs op het goede moment. 

 

In deze nieuwsbrief lees je meer over de aankomende beurs, nieuw speelgoed en vertellen we 

meer over onze vereniging en het belang van onze vrijwilligers.  

  

  

Populair speelgoed  

 

 

 

  

 

Beurs  

 

 

 

10 maart 2018 

 

 

Op zaterdag 10 maart 2018 

organiseert de Speelotheek 

haar halfjaarlijkse 2e 

hands kinderkleding- en 

speelgoedbeurs van 8.30-

12.30uur in dorpshuis 't 

Klooster te Bavel. Lees 

meer op onze website. 

 

Op deze beurs koop je veel 

leuks voor een mooie prijs. 

Én je helpt ook nog de 

http://santenkraam.weebly.com/beurs.html
http://santenkraam.weebly.com/beurs.html
http://santenkraam.weebly.com/


In onze vorige nieuwsbrief hebben we jullie gevraagd om 

middels een stem aan te geven welk speelgoed je graag 

terug zou zien in de Speelotheek. Het inkoopteam vond het 

leuk om zoveel reactie te ontvangen. Inmiddels zijn er al een 

aantal items in de uitleen beschikbaar. Heb je ze nog niet 

gezien? Dat kan, nieuwe items zijn populair en vaak 

uitgeleend. Schroom niet om onze vrijwilligers te vragen naar 

speelgoed, ze kunnen je helpen om iets passend te vinden of 

te reserveren zodat je het later op kan halen.   

 

 

Welk speelgoed ontbreekt volgens jou? email ons 
inkoopteam!  

 

 

Gratis 1 extra item lenen?  

Wanneer je een nieuw lid aanbrengt mag je twee keer gratis 

een extra item mee naar huis nemen. Dus neem je vriendjes 

en vriendinnetjes mee, want samen spelen is tenslotte het 

allerleukst!  

  

 

speelotheek, van de 

opbrengst kunnen wij weer 

nieuw speelgoed kopen.  

 

Tot zaterdag!  

 

 

Agenda  

 

 

 

De speelotheek is 

gesloten op: 

10 maart (beurs) 

31 maart (paasweekend) 

Meivakantie: 

25 en 28 april 

2 en 5 mei  

 

 

 

 

 

  

Onze vereniging  

 

 

 

 

Kinderen gevarieerd speelplezier bieden is onze missie. Onze 

vereniging bestaat dankzij een fijne groep vrijwilligers en subsidie 

die wij van de gemeente Breda ontvangen. Elk jaar wordt er weer 

hard gewerkt om te eindjes aan elkaar te knopen en het 

assortiment te verbeteren. Graag zouden we nog meer kinderen 

uitdagend en passend speelgoed aanbieden want wie wil er nu 

niet spelenderwijs groeien!   

 

 

 

Bestuursleden gezocht 

Om onze ambities waar te maken zijn wij dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. 
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Beschik jij over een flinke portie doorzettingsvermogen en heb je affiniteit met speelgoed en de 

opgroeiende kinderen? Wij komen je graag vertellen waarom we op zoek zijn naar jou.   

 

 

Help jij ons om onze ambities waar te maken?  

 

 

 

Paaseieren zoeken  

Op 24 maart brengt de paashaas weer een bezoek aan 

onze speelotheek. Help jij mee om alle eieren te vinden? 

Ook wordt er weer een mooi verhaal 

voorgelezen.  Natuurlijk neemt iedereen na afloop wat 

lekkers mee naar huis.  

 

Meer informatie volgt snel!  

 

 

 

Vrijwilligers gezocht  

 

 

 

Als vrijwilliger leen je bij ons het allerleukste speelgoed uit! 

 

We zoeken enthousiaste vrijwilligers die op zaterdagmorgen en/of woensdagmorgen willen 

helpen bij het uitlenen van het speelgoed. Iedereen, jong en oud, die het leuk en gezellig vindt 

om bij ons te helpen, is van harte welkom. Na een inwerkperiode verzorg je samen met je 

collega ‘s:  

 het overzichtelijk uitstallen van het beschikbare speelgoed 

 het uitlenen en innemen van speelgoed 

 de controle van het geretourneerde speelgoed 

 het verwerken van de uitleen in een eenvoudig computersysteem 

 hulp bij de speelgoedkeuze 
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Wie ben je? 

Je bent klantvriendelijk en vindt het leuk om met ouders en kinderen in contact te komen. Als je 

zelf (klein)kinderen hebt, neem je die gerust mee. 

 

Wat krijg je er voor terug? 

We bieden je een team van enthousiaste medewerkers, gratis lidmaatschap van de 

speelotheek, een paar keer per jaar een gezellige vergadering, een borrel en een geschenkje 

rond de feestdagen. 

 

Waar? 

Speelotheek de Santenkraam is in ’t Klooster op het Jack van Gilsplein 1, 4854 CB in Bavel. 

 

Wanneer? 

Op woensdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur en/of op zaterdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. 

We werken met roosters, gemiddeld wordt je 1 x of 2 x per maand ingeroosterd. Meer 

inroosteren mag natuurlijk ook! Het is niet noodzakelijk om op beide dagen te kunnen. We zijn 

ook blij met mensen die alleen op zaterdag of alleen op woensdag als vrijwilliger komen 

helpen. 

 

Meer informatie, voor jezelf, of weet je iemand anders? Kom gerust een keer langs, bel (06) 

420 779 97 of mail naar bestuur@de-santenkraam.nl (t.a.v. Helen de Zwaan).  
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