NIEUWSBRIEF NAJAAR 2015
Najaarsbeurs
zaterdag 19 september 2015
Op zaterdag 19 september zal er weer een
kleding- en speelgoedbeurs worden
georganiseerd.

Bijzondere datums 2015
September
Vrijdag 18 september organiseert
Kinderopvang Schoonhoven een Fancy
fair.
Donderdag 17 september, inname-avond
voor de beurs.

Tussen 09:30 en 12:00 uur bent u van harte welkom
in de speelotheek.

Vrijdag 18 september zijn wij gesloten i.v.m.
voorbereidingen van de beurs.

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.

Zaterdag 19 september is de jaarlijkse
najaarsbeurs. Zie elders deze nieuwsbrief
over deelname aan deze beurs.

Voor de Beurs kan winterkleding in de maten 86
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
18 september en op zaterdagmorgen
19 september.
Let op! Alleen op donderdagavond 17 september
kunt u de artikelen t.b.v. de verkoop zoals
de kleding, etc. inleveren.

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.

Zaterdag 26 september staan wij samen
met de Kinderopvang met een kraam op
de jaarlijkse Bartholomeusdag.
Wij werven op deze zaterdag graag
nieuwe leden en medewerkers en
verstrekken wij informatie over de
speelotheek.
Zaterdag 26 september is de speelotheek
conform het rooster gesloten.

Wist u dat……
…de speelotheek op 26 oktober al 30
jaar bestaat?
Dit jubileum willen we natuurlijk graag
vieren.
Hoe?
Volg onze informatie op onze website en
facebook!....

30 jaar!

nieuw of leuk speelgoed
HOUTEN BBQ
Cadeaukaart
Bent u ook zo enthousiast over het lenen
van speelgoed? Wilt u iemand kennis
laten maken met de speelotheek?
Wellicht bent u op zoek naar een leuk
cadeautje…. Denk dan eens aan onze
nieuwe cadeaukaart!
TENT

Voor 5 euro koopt u voor een ander een
leuke cadeaukaart. Daarmee kan 6 stuks
speelgoed, vrijblijvend, worden geleend.
Vraag tijdens de uitleen een van onze
medewerkers naar de cadeaukaart en
mogelijkheden.

HOUTEN BOERDERIJ
Speelotheek Leentje Beer
Tinbergenlaan 40
2871 KC Schoonhoven
telefoon 06-47853397
www.leentjebeerschoonhoven.nl
speelotheek@gmail.com
Contributie:
HOUTEN KASTEEL

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

€ 2,50 inschrijfgeld
€ 12,50 per jaar per gezin
€ 12,50 p.p.p.j. vanaf 13 jr
€ 0,30 per stuk speelgoed

