NIEUWSBRIEF NAJAAR 2016
Woord van de voorzitter
Met veel plezier kijken wij terug op de klusdag
van NL-Doet afgelopen maart! Met een groot
team van vrijwilligers hebben we de ruimtes
van de speelotheek schoongemaakt, is er
geverfd, geklust en opgeruimd. Er is hard
gewerkt. Met, zoals u waarschijnlijk ook heeft
gezien, een prachtig resultaat! Een goede start
van de restyle van onze speelotheek.
Dat de Gemeente Krimpenerwaard de
speelotheek een warm hart toedraagt bleek
ook uit de aanwezigheid van wethouder
Neven, die ook de handen uit de mouwen
kwam steken en hard heeft mee gewerkt.
In mei kregen we, mede dankzij diezelfde
Gemeente en wethouder, een prachtige
financiële bijdrage van textielinzamelaar
Sympany, als bijdrage aan de restyle van onze
ruimtes. Dit geld gaan we goed gebruiken. U
zult het resultaat gaan zien!
Het goed laten functioneren van een
organisatie als de speelotheek valt of staat met
de hulp van organisaties zoals hierboven
worden genoemd, donateurs en uiteraard
onze enthousiaste vrijwilligers en natuurlijk u, als
klant!
Ik ben elke keer weer ontzettend trots op deze
mooie club mensen, waarmee we samen een
prachtig resultaat neerzetten. Met het
belangrijkste doel: kinderen laten spelen!
Om dit werk goed voort te kunnen zetten,
hebben wij nog steeds veel belang bij het
uitbreiden van ons team vrijwilligers.
Wilt u ons meehelpen? Neem dan contact met
mij op, via speelotheek@gmail.com.
Cora van Winkoop (voorzitter)

Najaarsbeurs
Vrijdag 7 oktober 2016
Op vrijdag 7 oktober a.s. zal er weer een kledingen speelgoedbeurs worden georganiseerd.
Tussen 19.00 en 20:30 uur bent u van harte welkom
in de speelotheek.
NIEUW is dat ook babykleding, kinderwagens en
bijvoorbeeld buggy's mogen worden aangeboden!
Wilt u ook kleding of speelgoed verkopen? Dan
heeft u een verkoopnummer nodig. U kunt voor
een verkoopnummer bellen naar 0182-380491
(Ester) of 0182-381158 (Therese).
U kunt zich ook aanmelden via een van
onderstaande e-mailadressen,
erikentherese@hetnet.nl of ester@gaasbeeken.nl.
U ontvangt dan, naast uw verkoopnummer, de
informatiebrief met praktische uitleg over het
meedoen met de verkoop van uw kinderkleding
en/of speelgoed.
Voor de Beurs kan winterkleding in de maten 56
t/m 188 worden aangeboden. Ook speelgoed,
baby- en kindergebruiksartikelen zijn welkom.
Zoals gebruikelijk is 2/3 van de opbrengst voor u en
1/3 voor de Speelotheek.
Tijdens de Beurs is er geen uitleen op vrijdagavond
7 oktober en op zaterdagmorgen 8 oktober.
Let op! Alleen op donderdagavond 6 oktober kunt
u de artikelen t.b.v. de verkoop zoals de kleding,
etc. inleveren.

Vrijwilligers voor de beurs gezocht
Op vrijdag 7 oktober organiseren wij de jaarlijkse
Najaarsbeurs. Zie ook hierboven voor meer informatie.
Op deze vrijdagavond proberen wij extra inkomsten te
genereren voor de speelotheek. Uiteraard kunnen wij
dit niet zonder vrijwilligers! Dus mocht u tijd hebben op
vrijdag 7 oktober; overdag om alles klaar te hangen of
’s avonds in de ondersteuning van de verkoop en het
opruimen, meld u dan snel aan via speelotheek@
gmail.com. Wij zijn op zoek naar handjes!

Tips voor nieuw speelgoed welkom!
Met regelmaat breiden wij onze collectie
speelgoed uit of vervangen we speelgoed.
Hiervoor gaan onze enthousiaste vrijwilligers op
pad om leuk, origineel en goed speelgoed uit te
kiezen.
Maar wellicht heeft u ook een idee voor
speelgoed dat wij in ons assortiment kunnen
opnemen? Dat horen wij dan graag!
U kunt uw suggesties doorgeven aan één van de
medewerkers tijdens de uitleen.
En wellicht spelen uw (klein)kinderen binnenkort
met het door u uitgezochte nieuwe speelgoed!

Heeft u ons al gespot?
In de maand september staat het speelgoed van
de speelotheek in de etalage van bibliotheek van
Schoonhoven. We hebben al vele leuke reacties
hierop mogen ontvangen. Heeft u ons ook al
gezien? Vanaf begin oktober staat het speelgoed
weer op zijn vertrouwende plek in de speelotheek
en lenen wij het weer uit!

Bijzondere datums 2016,
SOT gesloten op
-

24 september Bartholomeusdag

-

7 oktober Najaarsbeurs

-

7/8 oktober Gesloten ivm beurs

-

Herfstvakantie

-

Kerstvakantie

De speelochtend is op elke dinsdag
(uitgezonderd schoolvakantie) van 09.30 tot
11.00 uur.

Speelotheek Leentje Beer
Tinbergenlaan 40
2871 KC Schoonhoven
telefoon 06-47853397
www.leentjebeerschoonhoven.nl
speelotheek@gmail.com
Contributie:
€ 2,50 inschrijfgeld
€ 12,50 per jaar per gezin
€ 0,30 per stuk speelgoed
Reguliere openingstijden speelotheek:
Dinsdagmiddag 15.15 – 16.15 uur
Vrijdagavond
19.00 – 20.00 uur
Zaterdagochtend 11.00 – 12.00 uur
Tijdens de basisschoolvakanties is de
speelotheek alléén op vrijdagavond
geopend. Elke laatste dinsdag en
zaterdag van de maand is de
speelotheek gesloten.

Speelotheek Leentje Beer is onderdeel van:

Tot ziens in de speelotheek!
Met vriendelijke groet,
Medewerkers speel0theek Leentje beer

