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Zomeruitleen - zomersluiting
Zaterdag 16 juli is de laatste dag dat je speelgoed kan lenen voor de zomervakan-
tie. Tijdens de vakantie geniet je extra lang van je favoriete speelgoed. 
 
Je favoriete speelgoed reserveer je vanaf 18 mei op de speelotheek. Je kunt per lidmaat-
schap 1 stuk buitenspeelgoed reserveren à €2,50 en een onbeperkt aantal overige speel-
goedartikelen à €1 per stuk. Van 2 juli t/m 16 juli kun je het gereserveerde speelgoed opha-
len. Je mag in deze periode natuurlijk ook niet gereserveerd speelgoed voor de zomer lenen 
tegen de bovengenoemde tarieven. Wij verzoeken je vooraf te betalen, dus op moment van 
reserveren. Meer informatie vindt je op onze website! 
 
Na een lange zomer heerlijk spelen zijn wij vanaf 14 september weer open! 
 
Nieuw speelgoed 
Er zijn weer een paar leuke artikelen aan onze speelgoedcollectie toegevoegd,  
waaronder twee Playmobil sets, een nieuwe Duplo Cars set, een stoer piratenschip en nieuwe 
spelletjes. 
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Speelgoed uitgelicht
We willen één nieuw aangeschaft speelgoedartikel graag even extra onder de 
aandacht brengen. 
Het gaat om een set van 9 zwart witte creatieve puzzelmatten van licht en zacht foam 
materiaal. Deze matten bestaan uit verschillende vormen die je er uit kunt halen, en weer in 
elkaar kan zetten als een puzzel. Je kunt er zowel allerlei patronen in 2D meemaken als 
ruimtelijk vormen.    

   

 
Wij zijn op zoek naar jou!
Speelotheek de Santenkraam bestaat dankzij een leuke groep vrijwilligers.  
Nieuwsgierig? Kijk op onze website voor meer informatie of kom langs tijdens onze uitleen. 
De vrijwilligers vertellen je graag hoe leuk het is om te helpen door het allerleukste speelgoed 
uit te lenen! 
 
Algemene ledenvergadering – 17 mei
Graag nodigen we je uit voor de algemene ledenvergadering op dinsdagavond 17 
mei om 20.00uur.  
Als je wilt deelnemen dan meld je dan aan, vóór woensdag 11 mei, door een mailtje te sturen 
aan: bestuur@de-santenkraam.nl 
 
Agenda
di 17 mei Algemene ledenvergadering 
wo 20 jul t/m 10 sep Gesloten ivm Zomervakantie 
wo 14 september 1e uitleen na de zomersluiting 
vanaf wo 14 september Stickers voor beurs verkrijgbaar in de speelotheek 
Za 15 oktober speelgoed- en kledingbeurs 
 


