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INHOUD: 

• Speelgoed- en kledingbeurs 
• Uitslag enquête naar openingstijden 
• Like, share en Win actie beurs 
• Nieuw speelgoed! 

 
• 4 nieuwe vrijwilligers! 
• Verslag landelijke speelothekendag 
• Inzamelpunt Bavel 
• Agenda

 

Zaterdag 22  maart  Speelgoed- en kledingbeurs 
Over een aantal weken verandert 
’t Klooster weer in één grote winkel!  
 
Voor verkopers zijn er nog enkele 
verkoopnummers (op de speelo-
theek) verkrijgbaar!  
 
Lange rijen tafels met 2e hands speelgoed 
en vele rekken vol kleding zullen die och-
tend ’t Klooster weer vullen.  
 
Handig om te weten:  

 De beurs is van 9.00-12.30.  
 De wachttijd is kort. We proberen dat 

iedereen vanaf 9.45 uur zo kan doorlo-
pen.  

 Het is onze voorjaarsbeurs, dus denk 
aan bijvoorbeeld zomerjassen, korte 
broeken en zwemkleding.  

 We verkopen alleen kinderkleding; ma-
ten 86 t/m 176.  

 En natuurlijk bergen speelgoed; van 
skeelers tot Lego en van poppenhuis tot 
fiets, alles gesorteerd op soort!  

 Gratis entree!  
 30% van de opbrengst is voor de speel-

otheek en wordt grotendeels besteed 
aan nieuw speelgoed.  

 NIEUW: speciale snelle inleverbalie. 
Voorwaarde is dat u het in stapelbare 
dozen aanlevert. U geeft de dozen bij de 
speciale inleverbalie af en u krijgt direct 
een inleverbewijs. U krijgt de dozen niet 
terug.  

 

 
 We kunnen nog helpende handjes ge-

bruiken. En 3 keer helpen betekent 
shoppen op vrijdagavond. 

 Meer info op onze website!  
 
Tijdens de beurs is de speelotheek zelf 
gesloten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.de-santenkraam.nl/?page_id=300
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Uitslag enquête openingstijden
Enige tijd geleden hebben we een en-
quête gehouden om een beeld te krij-
gen hoe onze leden over de openings-
tijden van de speelotheek denken. Be-
dankt voor jullie deelname hieraan! 

Uit onze enquête is gebleken dat de meeste 
leden tevreden zijn over onze openingstij-
den. Hiermee zijn we erg blij! De grootste 
voorkeur voor een eventuele extra/andere 
openingstijd is wanneer de kinderen zelf 
mee kunnen om speelgoed uit te kiezen, 
woensdagmiddag of zaterdagmiddag. 
Op dit moment hebben we echter niet vol-

doende vrijwilligers om hieraan te kunnen 
voldoen. In de nabije toekomst zullen we 
hier verder over nadenken en dan nemen 
we de resultaten van de enquête zeker mee 
in onze overwegingen. 

 

Leuke actie van de speelgoed- en kledingbeursgroep!
Ben je (een beetje) actief op  
Facebook? Doe dan mee aan onze eer-
ste Like, share en Win actie! 
 
Je!helpt!onze!speelgoed.!en!kledingbeurs!bekender!
maken!en!maakt!kans!op!die!leuke!prijs;!10!minuten!

voor!aanvang!van!de!beurs,!met!een!vriend(in)!samen!
als!eerste!naar!binnen!!!

www.facebook.com/beursbavel 
 

 
!
 

 

https://www.facebook.com/beursbavel
https://www.facebook.com/beursbavel
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Nieuw speelgoed! 
Binnenkort zult u weer nieuw speelgoed in de speelotheek aantreffen.  
Hieronder een korte impressie van wat er recent is aangeschaft. 

   

Op de speelotheek ligt een verlanglijstje waar de kinderen (of u) wensen voor speelgoed op 
kunnen zetten. Naar aanleiding van dit lijstje hebben we het volgende aangeschaft dat snel 
beschikbaar zal zijn voor de uitleen: Mastermind en een set Bambino Loco. 

    
 

Hoera! Nieuwe vrijwilligers! Welkom!
De afgelopen maanden hebben we  
maar liefst 4 nieuwe vrijwilligsters 
mogen verwelkomen bij de speelo-
theek. 

1 vrijwilligster, Dewi, heeft zichzelf in de 
laatste nieuwsbrief al voorgesteld. De an-
dere nieuwe vrijwilligsters willen we via 
deze nieuwsbrief aan je voorstellen. Chloë, 
Marijn (beide uit Breda) en Patty (uit Ul-
venhout) hebben ons team versterkt.  

Welkom! We zijn heel blij dat ze ons willen 

helpen!  

Je zult onze nieuwe medewerksters vooral 
tijdens de uitleen op woensdag tegenko-
men. Het kan daardoor zijn dat je even iets 
langer moet wachten tijdens de uitleen, 
omdat zij nog aan het inwerken zijn. Wij 
vragen je begrip hiervoor. 

Wij blijven nog wel op zoek naar nieuwe 
enthousiaste vrijwilligers, vooral voor de 
uitleen op zaterdag! Lijkt het je leuk? 
Laat het ons weten! 

 

De landelijke speelothekendag
Speelotheek de Santenkraam is lid van 
de VSN (Vereniging Speelotheken Ne-
derland), die jaarlijks een landelijke 
speelothekendag organiseert. 
 
Met drie Santenkramers zijn we naar de 
Landelijke Speelotheken Dag gegaan om 
ons eens goed te laten inspireren. Volop 
voorzien van koffie thee en krentenbollen 
konden we ten eerste genieten van een 
gloeiende speech van de nieuwe voorzitter. 
En die speech stond ondanks de lastige fi-
nanciële situatie en sociale omwentelingen 
bol van positieve woorden.  
 
Kernwoorden waren Kansen, Samen-
werkingen, Doen, Activiteiten, Netwerken.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor mij klonk dat eerst allemaal een beet-
je afschrikwekkend. Netwerken??? Ik wil 
toch gewoon uitleen draaien en fijn mensen 
aan speelgoedjes helpen. 
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(vervolg De landelijke speelothekendag) 
 
Er werd gesteld dat Nederland een partici-
patiesamenleving wordt.  
 
Een participatiesamenleving of doe-
democratie is een samenleving waarin ie-
dereen die dat kan verantwoordelijkheid 
neemt voor zijn of haar eigen leven en om-
geving, waarbij de (landelijke) overheid 
geen of slechts een faciliterende rol speelt. 
(bron: Wikipedia). En dat houdt in dat je 
waarde wordt bepaald door de mensen die 
je om je heen weet te verzamelen die jouw 
doel supporten. Dit kan bijvoorbeeld door 
veel leden te verzamelen, of samen te wer-
ken met andere organisaties.  
 
De speelotheken die in de running waren 
voor beste speelotheek van het jaar titel 
lieten mooi zien dat zoiets echt mogelijk is.  
 

Maar het zijn nieuwe spelregels, en spelle-
tjes met nieuwe spelregels laat met vaak 
links liggen. 
 
In de middag volgde ik een workshop over 
coöperatieve spellen. LEUK!!! Samen stra-
tegie bespreken, samen winnen. De tegen-
stand is bij coöperatieve spellen kien inge-
bouwd in het spel zelf. Kleintjes kunnen 

goed met groten samen spelen, omdat ie-
der bijdraagt aan het teamdoel. Zo ont-
staat nooit de situatie dat kleintjes de 
moed opgeven en boos het bord omver 
werpen.  
 
Het voorbeeld spel hiervoor is Max de kat. 
Hij wil de diertjes opeten. De diertjes moe-
ten zo snel mogelijk naar hun veilige nestje 
in de boom. Gooi je zwart, dan mag de kat 
vooruit, gooi je groen, dan mag een diertje 
vooruit. Met vier lekkere hapjes kun je de 
kat teruglokken naar zijn mand, maar als 
de hapjes op zijn, wordt het pas echt span-
nend of alle diertjes wel aankomen bij de 
boom.  
 
Voor mij was het hele concept van coöpe-
ratieve spellen nieuw, en ik vind het gewel-
dig. Met zo'n spel scherpen kinderen hun 
talenten om samen naar een doel toe te 
werken aan. 

 
Bij de eerstkomende vergadering samen 
uitproberen!!! Dan kunnen we het spel van 
harte aanbevelen bij onze leden, en zo echt 
wat bijdragen aan de ontwikkeling van de 
kinderen die bij onze speelotheek lenen.  
 
(geschreven door Chloë Schmitz du Moulin!)!
!
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Inzamelpunt Bavel 
Verschillende mensen hebben 
inmiddels gehoord van inzamelpunt 
Bavel, maar wat is het nu precies en 
naar wie gaan de spullen?                       

Bij inzamelpunt Bavel kan alles ingeleverd 
worden wat maar met kinderen te maken 
heeft: van zwangerschapskleding tot auto-
stoeltjes, baby- / kinderkleding en speel-
goed.  

Grotere spullen zoals kinderwagens, meu-
bels en fietsen kunnen soms in overleg ge-
bracht worden. 

De kleding sorteer ik op geslacht en op 
maat en het speelgoed gaat gesorteerd de 
dozen in (mijn zolder is dus soms net een 
pakhuis). 

De spullen gaan naar mensen die het hard 
nodig hebben. Zoals bijvoorbeeld: tiener-
moeders, mensen in de bijstand of schuld-
sanering, ouders die bijvoorbeeld door een 
brand alles verloren hebben. Zij mogen hier 
gratis komen “winkelen”. 

Ik vraag geen bankafschriften of andere 
bewijzen, maar vraag hen voordat ze ko-

men altijd naar hun verhaal en of ze iets 
over hun kinderen willen vertellen.  

De meeste mensen vinden mij via markt-
plaats waar ik regelmatig advertenties 
plaats met spullen die gratis op te halen 
zijn, maar ook via de gemeente, kennissen 
en mond-tot-mond reclame ben ik in con-
tact gekomen met een aantal mensen. 

Sommige mensen nemen regelmatig con-
tact met me op, anderen komen maar een 
of twee keer en zijn daarmee weer op weg 
geholpen. 

Regelmatig help ik ook anderen goede doe-
len; afgelopen jaar is er ook kleding naar 
Syrië gegaan. En regelmatig nemen ken-
nissen uit Roemenië, Afrika en Peru spullen 
mee om in hun land te verdelen. 

De meeste spullen krijg ik na de kleding- 
en speelgoed beurs van de speelotheek, 
dus ik zorg er steeds voor dat alles weg is 
tegen de tijd van de volgende beurs. Een 
week of 2 voor de volgende beurs ga ik 
naar het asielzoekers centrum of naar de 
voedselbank om daar alles naar toe te 
brengen wat ik op dat moment nog heb. 

Als u ook spullen wilt doneren of mensen 
kent die gebruik zouden willen maken van 
het inzamelpunt, kunt u contact opnemen 
via mijn email: stef_pakrat@hotmail.com 

Er is vooral veel behoefte aan zwanger-
schapskleding en babykleding tot en met 
maat 116. 

Groetjes, Jessica Paes 

(Nieuwland!14,!Bavel) 
 

Agenda 
Vr 21 maart Speelgoed en kleding inleveren voor de beurs 
Za 22 maart Speelgoed- en kinderkledingbeurs – LET OP! Speelotheek gesloten! 
Za 12 april Paaseitjes zoeken (onder voorbehoud, informatie volgt) 
Za 26 april t/m 10 mei Gesloten i.v.m. meivakantie 
Do 28 en za 31 mei  Gesloten i.v.m. hemelvaart 


