
Kinderkledingbeurs op  2 en 3 oktober!  

( met aangepaste regels i.v.m. Corona ) 

Door de onzekere tijd kon de voorjaar-zomerbeurs niet doorgaan. Maar nu gaan 

we toch de beurs voor het najaar-winterkleding houden. Helaas heeft deze 

vervelende tijd ook gezorgd voor een oplopende werkloosheid, daarom zullen 

wij op 2 en 3 oktober de beurs houden in de Magneet!  

 

Op vrijdag 2 oktober is de inbreng . Zaterdag 3 oktober vindt de verkoop 

plaats in de gymzaal van de Magneet van 9.00 uur tot 12.00 uur.  

Er zijn weer kledinglijsten en/of speelgoedlijsten te verkrijgen!  

 

Aangepaste regels 

- We vragen iedereen bij binnenkomst de handen te desinfecteren. 

- We zullen naam en telefoonnummer vragen, om bij een mogelijke 

besmetting iedereen te kunnen contacteren. 

- Wij vragen mensen om zoveel mogelijk alleen te komen, zodat we de 1,5 

meter kunnen waarborgen. 

- Er zal een vaste looproute zijn in de zaal. 

- Buiten de vrijwilligers om laten we 30 mensen in de zaal toe. Het kan dus 

zijn dat u even moet wachten.  

- Iedereen die de zaal betreed zal een kratje mee krijgen, zo kunnen we het 

aantal bezoekers in de gaten houden. 

- Heeft u klachten? Dan vragen wij u om thuis te blijven.  

 

Hoe werkt de kledingbeurs? 

U kunt kinderkleding maar ook babybenodigdheden en speelgoed inbrengen.  

U bepaalt wat uw artikelen moeten opbrengen. Dit vult u in de op de 

inschrijflijst die u bij de organisatie kunt opvragen. Op 1 kledinglijst kunnen 25 

artikelen  worden ingeschreven. 

Van de opbrengst gaat 40% naar de scholen. Hier kopen wij speelgoed of 

spelletjes voor, waar alle kinderen plezier aan beleven. De overige 60% van de 

opbrengst is voor  u. 

 

Voor speelgoed hebben wij eigen lijsten gemaakt. Op 1 speelgoedlijst kunnen 15 

artikelen worden ingeschreven. 

 

U kunt de lijsten opvragen bij, Marleen Wobben,  moeder van Iris en Lieke 

groep 8, of Elien groep 6. of mail naar kledingbeurskrakeel@live.nl 
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Zonder vrijwilligers kunnen wij geen beurs houden! 

Wij zoeken voor  de beurs vrijwilligers. Heeft u zin en tijd om één of meerdere 

dagdelen te komen helpen, dan vernemen wij dat graag! Als dank voor het 

helpen mogen de vrijwilligers vrijdagavond al kleding kopen. Wilt u zich 

aanmelden als vrijwilliger dan kunt u mij aanspreken of een e-mail sturen naar 

kledingbeurskrakeel@live.nl.   

 

Heeft u niets om in te schrijven, dan zien we u uiteraard graag bij de verkoop op 

zaterdag 3 oktober van  9.00 tot 12.00 in de gymzaal van de Magneet! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Marleen Wobben  
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