Nieuwsbrief januari 2016

Subsidie van Gemeente Breda voor de speelotheek
Wellicht weet je al dat onze vereniging mogelijk wordt gemaakt door de inzet van gezellige
en betrokken vrijwilligers. Daarbij is de gemeente Breda zo vriendelijk ons te
ondersteunen. Voor 2016 krijgen we 40 van de 73 dagdelen huisvesting in ’t Klooster
betaald. Verder krijgen we financiële ondersteuning zodat we 2016 onbezorgd kunnen
uitlenen.
Gemeente Breda: Hartelijk bedankt!

Nieuwe leden
Onze vereniging kent veel gezinnen met opgroeiende kinderen. Graag willen we zoveel
mogelijk kinderen laten genieten van uitdagend en gevarieerd speelgoed. Hier een oproep
aan al onze leden: Wil je ons helpen meer gezinnen te wijzen op onze speelotheek? Op
deze manier kunnen we ook nieuwe gezinnen laten kennismaken met ons leuke concept!
Bij de uitleen kun je een paar folders meenemen en uitdelen.

Nieuwe vrijwilligers
Zoals hierboven al gezegd is, draait de Santenkraam volledig op de inzet van betrokken en
gezellige vrijwilligers. De afgelopen maanden hebben wij afscheid genomen van enkele
vrijwilligers en de plekken die zij achter hebben gelaten zijn niet in alle gevallen opgevuld.
Hier een oproep aan al onz e leden man/vrouw: We zouden het heel fijn vinden als jij een
paar keer per jaar op een zaterdag tussen 09.45 en 12.15 uur of op een woensdag tussen
08.45 en 11.15 uur je kan inzetten voor de speelotheek. Meer info of aanmelden? Laat het
weten aan Johan van ’t Land, voorzitter: johan.vantland@gmail.com of 06-5312 2288.

Houten speelgoed in de schijnwerpers
Zoals we al in de vorige nieuwsbrief
hebben aangekondigd, mag je in
januari en februari gratis een extra
stuk speelgoed lenen dat van hout is.
Profiteer hier nog snel van!
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Nieuw speelgoed
Eind vorig jaar is er al veel nieuw speelgoed ingekocht, maar ook in januari komt er weer
nieuw speelgoed aan. Te veel om allemaal op te noemen, o.a.: Veterstrik schoenen, een
oefenbord met allemaal verschillend sluitwerk, activiteitentafels,
een
stuntstep, een trampoline voor de kleintjes en een Playmobil
dierenwinkel. Kom snel zelf kijken bij de speelotheek.
Speciale aandacht voor onze bestaande knikkerbaan die we
hebben uitgebreid met muzikale bouwstenen

Open dag ’t Klooster op 31 januari
’t Klooster is gerenoveerd en organiseert een knallende heropening. Tussen 13.00u en
17.00u ben je van harte uitgenodigd om kennis te maken met de stichtingen en
verenigingen die gebruik maken van ’t Klooster.
De deelnemers:
Klabavel, opening door Wethouder Marianne de Bie, B-Vocals, Hilda Veen gitaarconcert,
AmbiCiuS, De 3 P’s (Hans van Steen), Fit for Life, Gaudium Vitea, Song, Dorpsraad Bavel
met een lezing, Volksuniversiteit Breda, Vrouwen van NU, Bridgeclub de Leij, KBO met een
lezing, Stichting Elisabeth, Muziekschool Nieuwe Veste, en natuurlijk speelotheek de
Santenkraam!
’t Klooster verzorgt gratis hapjes, alle dranken zijn verkrijgbaar voor de eenheidsprijs van
€ 1,-. Er is een loterij en je krijgt een goodiebag mee.
Meer info? Like de facebookpagina: https://www.facebook.com/kloosterbavel
Tot dan!
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Kleding- en Speelgoedbeurs – voorjaars editie
Geen uitleen, maar wel één grote 2 e 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 12 maart van 9:00 tot 12:30u
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!

Vanaf carnavalsvakantie “nummers” verkrijgbaar!
Wil je 2e hands kinderkleding en/of speelgoed verkopen?
Dan heb je genummerde prijsstickers nodig. Die kun je vanaf
woensdag 17 februari, na de carnavalsvakantie, GRATIS ophalen in
de speelotheek (alleen tijdens de uitleen) of bestellen via internet
(tegen €1,50 administratiekosten). Wacht niet te lang, want OP=OP!

Op onze website (www.desantenkraam.nl) vind je alle verdere informatie, hoe het
werkt, inlevertijden etc. etc.
STICKERVELLEN BESTELLEN
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Agenda
Speelotheek gesloten: Carnavalsvakantie: 6 februari tot en met 13 februari 2016
Vanaf 17 februrari 2016: ‘Nummers’ voor de beurs ophalen tijdens uitleen is mogelijk.
Speelotheek kledingbeurs in ’t Klooster: 12 maart 2016
Speelotheek gesloten: Kledingbeurs in ’t Klooster: 12 maart 2016
Speelotheek gesloten: Paaszaterdag: 26 maart 2016
Speelotheek gesloten: Meivakantie: 27 april 2016 tot en met 7 mei 2016
Speelotheek gesloten: Zomervakantie: 20 juli 2016 tot en met 10 september 2016
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