
   

  

 

 

 

Het lijkt nog ver weg maar de zomervakantie staat voor de deur. De 

Speelotheek is nog open op:  

 Woensdag 19 juni 

 Zaterdag 22 juni 

 Woensdag 26 juni 

Na de zomervakantie is de eerste uitleen weer op woensdag 28 augustus. 

Heb je nog speelgoed geleend ? Denk er dan aan dit tijdig terug te brengen om 

boetes te voorkomen! 

 

Het is ook mogelijk om speelgoed te lenen tot na de zomer. Hiervoor betaal je € 

2,50 per stuk voor buitenspeelgoed en € 1,- per stuk voor het overige 

speelgoed. Dit kan nog tijdens de komende 3 uitlenen.  

 

  

 

  

 

 

  

http://santenkraam.weebly.com/


 

 

Jaarlijkse contributie  
 

 

 

Dit Speelotheek-jaar zit er weer bijna op, dat betekent dat het ook weer tijd is 

om de facturen voor de contributie te gaan versturen. Net zoals afgelopen jaar 

worden de facturen per e-mail verstuurd. 

 

In de e-mail zetten we ook een ING Betaalverzoek zodat je makkelijk met een 

klik op de link de betaling kunt voldoen.  

  

 

Vrijwilligers gezocht!  
 

 

 

Speelotheek De Santenkraam leent al ruim 25 jaar speelgoed uit en geeft 

(groot)ouders advies over speelgoed. We zijn er voor alle kinderen van 0 tot 12 

jaar uit Bavel, Breda, Ulvenhout, Dorst, Teteringen en omgeving. 

 

We zijn dringend op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die op zaterdagmorgen 

en/of woensdagmorgen willen helpen bij het uitlenen van het speelgoed. 

Iedereen, jong en oud, die het leuk en gezellig vindt om bij ons te helpen, is van 

harte welkom. 

Na een inwerkperiode verzorg je samen met je collega ‘s:  

 het overzichtelijk uitstallen van het beschikbare speelgoed 

 het uitlenen en innemen van speelgoed 

 de controle van het geretourneerde speelgoed 

 het verwerken van de uitleen in een eenvoudig computersysteem 

 hulp bij de speelgoedkeuze 

Nieuwsgierig? Kijk bij vrijwilligers, of kom langs tijdens onze uitleen. 

 

https://de-santenkraam.nl/wp/vrijwilligers/
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