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LET OP! Extra zaterdagen gesloten! 
Zaterdag 7 maart en zaterdag 14 maart is er geen uitleen. De 7e omdat we dan met 
onze medewerkers naar de landelijke Speelothekendag gaan en 14 maart is onze 
halfjaarlijkse 2e hands kinderkleding en speelgoedbeurs. 
Het kan daarom zijn dat u het geleende speelgoed langer mag houden dan gebruikelijk, op 
uw gele uitleenbriefje staat de datum waarop het speelgoed terug moet. 
 
Kleding- en Speelgoedbeurs – lente editie

Geen uitleen, maar wel één grote 2e hands 
kinderkleding- en speelgoedwinkel! 
Ieder half jaar steken we met tientallen vrijwilligers de 
handen uit de mouwen om deze beurs te organiseren. En 
ieder half jaar doen we ons best om de “geoliede 
machine” nog beter te laten lopen. 
Kom het beleven, je bent van harte welkom om te komen 
winkelen! 

• Zaterdag 14 maart van 9:00 tot 12:30 uur 
• Gratis entree! 

Goed voor je portemonnee, het milieu en de speelotheek, 
die van de opbrengst nieuw speelgoed kan kopen en zo 
weer heel veel kinderen blij kan maken! 
 
Nog enkele “nummers” verkrijgbaar!
Wil je 2e hands kinderkleding en/of speelgoed 
verkopen? Dan heb je genummerde prijsstickers nodig. 
Die kun je GRATIS ophalen in 
de speelotheek (alleen tijdens 
de uitleen) of bestellen via 
internet (tegen €1,50 admini-

stratiekosten). Wacht niet te lang, want OP=OP! 
Op onze website vind je alle verdere informatie (hoe het werkt, 
inlevertijden etc. etc.). 
  

STICKERVELLEN BESTELLEN 

http://santenkraam.weebly.com/beurs.html
https://docs.google.com/forms/d/1oZac-Mvl2WAJU-4N1Qh0X7-Clnr2aUmPfkoJ7dM0bDs/viewform?usp=send_form
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Paaseitjes zoeken! Zaterdag 28 maart
Onze lieve paashaas heeft er al zin in! 
Nodig je vriendjes, vriendinnetjes, neefjes, nichtjes en buurkinderen uit; 
want we gaan weer paaseitjes zoeken en iedereen is welkom! 
 

Inloop vanaf 10.00 uur 
Aanvang 10.15 uur 
Einde ongeveer 11.45 uur 

 
Eerst heet onze paashaas iedereen 
welkom (in de speelotheek) en 

vervolgens lopen we allemaal richting de Daalakker in 
Bavel.  Daar is de paashaas op een afgezet stuk z’n 
paaseitjes verloren en hoopt dat er veel kindjes komen 
helpen zoeken! Als we alle eitjes hebben gevonden, lopen 
we gezamenlijk weer terug. In ’t Klooster heeft de 
paashaas dan nog een korte activiteit in petto, maar wat 
dat is blijft nog even een verrassing! 
 
Geef je snel op via onderstaande link of via onze website! 
 
 
 
 
Deelname is gratis (ook voor niet-leden). Kinderen onder 
de 7 jaar altijd onder begeleiding van een volwassene! 
 
Nieuw speelgoed
Er is weer leuk nieuw speelgoed aangeschaft 
waaronder enkele constructiesets, zoals een knikkerbaan 
van Duplo, een magneetset waarvoor je ruimtelijk inzicht 
nodig hebt, een set met tandwielen die alle kanten op 
kunnen draaien en een hele bijzondere wereldbol die je 
zelf kunt bouwen van bamboestokken. 
Voor de fijne motoriek heeft de speelotheek nu een kaas-

rijgblok en fruit 
lawine. Dit 
laatste is een 
spelletje waarbij 
je met grote 
pincetten fruit 
moet pakken. Er 
is nog meer 
aangeschaft dat 
u wellicht al in 
de speelotheek 
heeft gezien. 
 

Binnenkort komt er een uitgebreide set van Littlest Pet 
Shop in de uitleen. Dit speelgoed hebben we gekregen 
van een voormalig lid van de speelotheek Irene Janssens. 
Het speelgoed ziet er nog prima uit, is duurzaam en 
compleet en daarmee geschikt voor de speelotheek. Dank 
je wel!!!  

Achter	  de	  schermen	  
	  

Vlak	  voor	  het	  einde	  van	  het	  jaar	  is	  
onze	  nieuwe	  website	  de	  lucht	  in	  
gegaan!	  Heel	  wat	  uurtjes	  werk	  zijn	  er	  
gestopt	  in	  het	  maken	  van	  een	  frisse	  
site,	  waarop	  je	  zo	  goed	  mogelijk	  de	  
informatie	  kan	  vinden	  die	  je	  zoekt.	  	  
Openingstijden,	  ons	  rooster,	  
informatie	  over	  het	  lidmaatschap	  en	  
dat	  soort	  zaken	  hebben	  er	  een	  plekje	  
gekregen.	  Maar	  ook	  de	  beurs	  en	  onze	  
activiteiten	  vind	  je	  er	  terug.	  
Hij	  is	  nog	  niet	  helemaal	  af;	  we	  willen	  	  
er	  in	  de	  toekomst	  heel	  graag	  ook	  
onze	  speelgoedcollectie	  aan	  u	  
kunnen	  laten	  zien.	  Dat	  staat	  dus	  nog	  
op	  ons	  lijstje…	  
	  
Op	  de	  homepage	  zetten	  we	  voortaan	  
steeds	  het	  laatste	  nieuws	  en	  u	  zult	  
merken	  dat	  we	  regelmatig	  naar	  onze	  
website	  zullen	  verwijzen.	  
	  
Heb	  jij	  nog	  tips,	  ontdek	  je	  fouten	  of	  
mis	  je	  iets,	  laat	  het	  ons	  weten!	    
 
www.desantenkraam.nl 
 

 

OPGEVEN PAASEITJES ZOEKEN 

https://docs.google.com/forms/d/1DcDPXpdMumo7KOPx0QVQQ-HYVU76pZLILuvFMH4PvkE/viewform?usp=send_form
http://www.desantenkraam.nl
http://www.desantenkraam.nl
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Nieuwe medewerkers!
Het kan je bijna niet ontgaan zijn… 
Er zijn de laatste tijd heel wat nieuwe vrijwilligers tijdens de uitleen! En daar zijn we dus 
enorm blij mee! Daarom welkom Alida, Cheryl, Corrie, Margo, Merel en Pepijn! Je begrijpt, ze 
moeten allemaal ingewerkt worden, dus sommige dingen duren daarom soms wat langer.  
Een van onze nieuwe vrijwilligers stelt zich graag aan je voor: 
 
Graag wil ik me voorstellen als nieuwe vrijwilligster bij de santenkraam. Mijn naam is Cheryl 
Huhnholz en ik ben zeven jaar geleden uit het Gelderse Dieren in het Brabantse Bavel komen 
wonen. Bavel was voor mij totaal onbekend terrein, dus het leek me toen al best een goed 
idee om me ergens bij aan te sluiten om zo wat meer mensen te leren kennen. In de 
afgelopen zeven jaar heb ik drie dochters gekregen en werkte ik nog in Arnhem. Hierdoor 
bleef er eigenlijk weinig tijd over om er nog iets naast te doen.  
De Santenkraam is wel in mijn gedachten blijven hangen om me daar ooit eens aan te 
melden als vrijwilligster. Inmiddels ben ik gestopt met werken en leek het me een goede kans 
om de daad bij het woord te voegen. We zijn inmiddels ook al wat jaren lid, dus ik kende het 
principe.  
Het werk bij De speelotheek is ideaal om te combineren met mijn kinderen. Het meedraaien 
is onder schooltijd of weekend, maar je kan je kind(eren) ook gewoon mee nemen. Daarbij is 
het een leuke club met vrijwilligers die hun werk erg serieus nemen.  
Onlangs hebben we een gezellige vrijwilligers avond gehad in het spelletjes café in Breda. 
Lekker gegeten vooraf en daarna de avond gevuld met leuke spelletjes, waarbij zelfs prijzen 
gewonnen konden worden.  
Binnenkort komt er weer een kledingbeurs, wordt er een open dag georganiseerd, en mogen 
de kinderen met Pasen weer eitjes zoeken.  
Kortom de Santenkraam is volop in beweging en ik vind het leuk om er deel van uit te mogen 
maken! 
 
Teamuitje
Om onze teamleden te bedanken voor 
hun inzet, organiseert het bestuur 
periodiek een borrel en om het jaar een 
groter uitje. Daarom waren vrijdag 6 
februari de vrijwilligers van de 
Speelotheek en Kledingbeurs te gast in 
(hoe toepasselijk) ‘Spelletjescafé de 
Zandloper’ in Breda.  
 
Na een smakelijke maaltijd met koffie en 
gebak toe, was het tijd voor een rondje 
hilarisch Hints spelen. Eenmaal 
opgewarmd werden de kaarten 
uitgedeeld voor een ‘Foute Bingo’ 
onder de bezielende leiding van 
Quizmaster Fred.  
In de eerste ronde waren er kleine 
prijsjes te winnen zoals een 
pindakaashuisje, een blik toffees of een bloemenbon. 
De avond werd afgesloten met een tweede ronde bingo waarbij 
ludieke Speelotheekklussen te winnen waren.  
Bijvoorbeeld het helpen van de inkoopgroep met het nummeren en invoeren van een nieuw 
speelgoeditem of een bestuursvergadering bijwonen.  
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Het was een gezellige avond en we 
hebben erg gelachen met elkaar.  
 
Wil jij er volgende keer ook bij zijn? 
Kom dan eens vrijblijvend op gesprek om 
te kijken of vrijwilligerswerk bij de 
Speelotheek iets voor jou is. 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

Agenda
za 7 maart gesloten ivm landelijke Speelothekendag 
za 14 maart gesloten ivm kinderkleding- en speelgoedbeurs 
za 4 april gesloten ivm paaszaterdag 
za 11 april Open dag Speelotheek de Santenkraam 
za 28 april paaseitjes zoeken 
za 29 april t/m za 9 mei gesloten ivm Meivakantie 

VACATURES  

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

