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Het nieuwe seizoen is weer begonnen
Vanaf woensdag 3 september zijn we weer open. Inmiddels hebben we al heel veel speelgoed 
van de zomer-uitleen retour. We hopen dat jullie er veel plezier van hebben gehad.  
Op de speelotheek liggen nog enkele stickers klaar voor de najaarsbeurs van 11 oktober, kom 
je ook? Gun je speelgoed en kleding een tweede leven en kom zelf ook kijken, kopen en 
verkopen tijdens de beurs. Misschien kun je al leuke dingen kopen voor de decembermaand! 
 
Zaterdag 11 oktober: Kleding- en Speelgoedbeurs
Het is bijna zover, zaterdag 11 oktober verandert ‘t Klooster weer in één grote 
winkel! 

Wil je kleding en / of speelgoed 
verkopen, er zijn nog enkele 
verkoopnummers verkrijgbaar op de 
Speelotheek tijdens de uitleen.  

Om deze beurs weer soepel en gezellig te 
laten verlopen zijn wij dringend op zoek 
naar helpende handjes. Donderdagavond 
opbouwen, vrijdag - overdag en - avond 
inname, sorteren en ophangen van kleding 
en speelgoed, zaterdagochtend verkopen 
van kleding en speelgoed en 
zaterdagmiddag de spullen uitzoeken en op 
nummer sorteren.  
Minimaal 3 keer helpen betekent 
vrijdagavond shoppen. Meer info zie onze 
website  

www.de-santenkraam.nl 
 
Handig om te weten: 

De beurs 9:00 tot 12:30 uur 
De wachttijd is kort 
Gratis entree 
Het is onze najaarsbeurs, dus denk 
bijvoorbeeld aan winterjassen, lange 
broeken, truien en regenkleding 
We verkopen alleen kinderkleding in de 
maten 86 t/m 176 
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En natuurlijk bergen speelgoed; van skeelers tot Lego en van poppenhuis tot fiets, alles 
gesorteerd op soort 
30% van de opbrengst is voor de Speelotheek en wordt grotendeels besteed aan de 
aanschaf van nieuw speelgoed 
NIEUW: snelkassa, bij maximaal 5 stuks 

 
LET OP! Tijdens de beurs is de Speelotheek gesloten.   
 
Achter de schermen
Tijdens de uitleen en tussen de uitlenen door gebeurt er veel achter de schermen. 
Eén van deze zaken is het compleet en op orde houden van het materiaal. De 
inkoopwerkgroep (Helen, Ida en Esther) zorgt ervoor dat het speelgoedaanbod steeds 
afgestemd is op de huidige tijd en de wensen van de leden. Mocht er iets kapot gaan wordt er 
door deze werkgroep voor gezorgd dat het vervangen of gerepareerd wordt. Als er iets kwijt 
raak wordt er gekeken of het aangevuld kan worden. Samen met de andere vrijwilligers 
wordt het materiaal hiervoor regelmatig gecontroleerd. We hebben als regel dat de klant het 
materiaal controleert als het mee naar huis gaat. U weet dan zeker dat het compleet en heel 
is. Mochten er zaken niet kloppen of onduidelijk zijn, bent u welkom om het aan één van de 
medewerkers te vragen. Als het materiaal terugkomt controleert een medewerker het. Mocht 
er iets kwijt of kapot zijn hanteren wij een boeteregeling. De hoogte van de boete hangt af 
van de bruikbaarheid van het speelgoed op dat moment. Het kan voorkomen dat iets 
compleet de kast ingaat en dat er door het spelen tijdens de openingstijden iets kwijtraakt, 
het is dus belangrijk om vooraf het materiaal te controleren. Op deze manier eindigt u niet 
met een boete terwijl u er niet verantwoordelijk voor bent.  
Op deze manier hopen wij dat het controleren en compleet houden van het materiaal soepel 
verloopt zodat veel kinderen er plezier van hebben. 
 
Nieuw speelgoed!

Tijdens de vakantie hebben we ons best gedaan om  
weer leuke dingen voor u uit te zoeken. We zijn druk 
bezig om alles zo snel mogelijk beschikbaar voor 
uitleen te krijgen.  
 
Kom binnenkort naar de speelotheek en laat u 
verassen. Op het verlanglijstje dat in de speelotheek 
ligt heeft een van onze leden een strijkplankje gezet. 
Dat vonden wij een goed idee en daarom hebben we 
dat dus aangeschaft.  
  
	  
	  
	  
 

Ledenadministratie
Dat gaat dit jaar jammer genoeg iets minder soepel dan voorheen… 
De facturen waren laat, niet iedereen kon de bijlage lezen, een flink aantal e-mailadressen 
ontbraken en/of gaven foutmeldingen, kortom de ledenadministratie loopt niet helemaal op 
rolletjes dit jaar. Gelukkig heeft het bij de meesten van u geen problemen opgeleverd, maar 
mocht dit wel het geval zijn, onze excuses hiervoor!  
Nieuw dit schooljaar is dat we niet meer voor iedereen een nieuwe lidmaatschapskaart 
aanmaken. De praktijk leerde dat meer dan de helft van de nieuwe kaarten in onze 
kaartenbak bleef staan en u gewoon de oude bleef gebruiken. In onze Speelotheek computer 
worden de betalingen verwerkt, zodat u , als u heeft betaald, gewoon kunt blijven lenen met 
uw huidige lidmaatschapsnummer. 
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Agenda
za 11 okt gesloten ivm beurs 
za 18 t/m za 25 okt gesloten ivm herfstvakantie 
za 15 november gesloten ivm Intocht Sinterklaas 
za 6 december gesloten ivm Sinterklaas 
wo 24 dec t/m 3 jan gesloten ivm Kerstvakantie 


