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Zomeruitleen
Zaterdag 5 juli is onze laatste uitleen voor de zomervakantie. Maar ook tijdens de 
zomervakantie kunt u genieten van ons speelgoed. Voor deze zomeruitleen kan vanaf heden 
gereserveerd worden. U kunt per lidmaatschap 1 stuk buitenspeelgoed reserveren à €2,50 en 
een onbeperkt aantal overige speelgoedartikelen à €1 per stuk.  
Van 25 juni t/m 5 juli kunt u het gereserveerde speelgoed 
ophalen. U kunt in deze periode natuurlijk ook niet gereserveerd 
speelgoed voor de zomer lenen tegen de bovengenoemde 
tarieven. 
Wij verzoeken u vooraf te betalen, dus op moment van 
reserveren.  
Na de zomervakantie kan het speelgoed weer schoon ingeleverd 
worden. 
 
Buitenspeelgoed - uitleenperiode
Om er voor te zorgen dat zo veel mogelijk leden van het populaire buitenspeelgoed kunnen 
genieten, kan buitenspeelgoed, zoals skelters, steppen en fietsjes, vanaf nu niet meer 
verlengd worden. Al het buitenspeelgoed kan dus geleend worden voor een periode van 3 
weken, de normale uitleenperiode. Wij hopen dat u hiervoor begrip heeft. 
 
Patty, één van onze nieuwe vrijwilligers
Patty stelt zich voor: 
Ik ben Patty Dirven, 47 jaar, woonachtig in Ulvenhout, gehuwd met Michiel Martin en moeder 
van Tom (11 jaar) en Joep (7 jaar). 
Daar in november 2013 mijn contract afliep bij mijn werkgever leek het mij wel leuk om, 
naast mijn zoektocht naar een nieuwe baan op de arbeidsmarkt, vrijwilligerswerk te gaan 
doen. Via de vacaturebank voor vrijwilligers ben ik toen bij speelotheek De Santenkraam 
terecht gekomen. Op 12 februari heb ik samen met Marijn mijn kennismakingsgesprek gehad 
en de sfeer mogen proeven bij de speelotheek. Op 26 februari ben ik toen begonnen. Tot nu 
toe heb ik een aantal malen op woensdag en een zaterdag meegedraaid, de activiteiten 
achter de schermen van de kleding- en speelgoedbeurs mee mogen maken en een 
werkgroepvergadering bijgewoond. Ik moet zeggen dat ik het tot op heden erg leuk vind om 
mee te draaien. De tijd vliegt, ik leer iedere keer weer wat bij, ik doe iets nuttigs en ik 
ontmoet leuke mensen.	   	  



 

Het leukste speelgoed is te LEEN! 
 

 
Nieuw speelgoed!

Laat het zonnetje maar komen, we hebben een mooie nieuwe skelter 
aangeschaft waar lekker buiten mee gespeeld kan worden door 
kinderen van 4 tot 12 jaar.  
Hiernaast hebben we een nieuwe 
step en een skatebike gekocht.  
De skatebike is een soort eenwieler 
met skateboardwieltjes aan de 

voorkant: balans is heel belangrijk. 
Voor buiten is er nu ook een domino spel in ons 
assortiment, met grote stukken van foam. 
  
	  
Maatschappelijke stage
Ben je of ken je iemand die nog een (maatschappelijke) stage wil lopen? 
We zoeken enthousiaste stagiaires die op zaterdagmorgen willen helpen bij het uitlenen van 
het speelgoed. 
De stageplaats is vanaf 10 uur of langer en je helpt dan op zaterdagochtend van 09.45 uur 
tot 12.15 uur. 
Meer informatie? De hele vacature staat op http://www.de-santenkraam.nl/?page_id=1402 . 
 
Agenda
wo 28 mei + za 31 mei gesloten ivm Hemelvaartweekend 
wo 25 juni t/m za 5 juli zomeruitleen 
za 5 juli laatste uitleen voor de zomervakantie! 
wo 9 juli t/m 30 aug. zomersluiting 
wo 3 september 1e uitleen na de zomersluiting 

http://www.de-santenkraam.nl/?pag id=1402

