NIEUWSBRIEF !
Goed bewaren a.u.b.



AFHANKELIJK VAN ONTWIKKELINGEN
CORONA EN RIVM-MAATREGELEN !
AANPASSING INBRENG KLEDING NAAR EEN MAXIMUM AANTAL 100 STUKS !

BEWAARADVIES inzake: winterkledingbeurs vanaf september 2020
Er worden weer een aantal winterkledingbeurzen georganiseerd, waarbij de data van inname en verkoop
van kleding i.v.m. corona en de RIVM-maatregelen zijn aangepast.
Wat betekent dit voor u als inbrenger van de kleding:




Het maximum aantal stuks winterkleding, dat u op een avond mag inleveren is 100 stuks !
Houd bij het inbrengen van de kleding rekening met de 1,5 meter afstand !
Uw kleding kunt u alléén op de volgende data inleveren:
start 25 augustus 2020
1 - 15 - 29 september en 13 oktober 2020 en wel van 18.45 – 19.30 uur

Wat betekent dit voor u als koper van de kleding:


Kledingmaat 116 t/m 176 is te koop op:
Dinsdagavond
8 september - 6 oktober en 3 november 2020 tussen 19.00 – 21.00 uur.
Woensdagochtend 9 september - 7 oktober en 4 november 2020 tussen 9.00 – 10.30 uur.



Kledingmaat 50 t/m 110 is te koop op:
Dinsdagavond
22 september - 20 oktober en 17 november 2020 tussen 19.00 – 21.00 uur.
Woensdagochtend 23 september – 21 oktober en 18 november 2020 tussen 9.00 – 10.30 uur.



U dient vooraf een datum en tijd (maximaal half uur) te reserveren via thea@welzijnswb.nl
Wij vragen u om minimaal 2 opties op te geven. Dinsdagavond 8 september is al vol !

Voorwaarden waaraan de kleding moet voldoen:
Deze winterkinderkleding, vanaf maat 50 t/m maat 176, dient schoon, gestreken, heel en beslist niet uit de
mode te zijn!
Ondergoed, rompertjes, slaapzakken, pyjama’s, sokken, petjes, mutsen, sjaals, schoenen,
verwassen kleding, kleding met vlekken, lijmresten, ontbrekende knopen en kapotte ritssluitingen
e.d. worden niet geaccepteerd! We willen graag een mooie kinderkledingbeurs houden.
We behouden ons het recht voor, als later blijkt dat ingebrachte kleding niet voldoet aan de eisen, deze niet
verkoopbaar te stellen.




TIP:

Uw niet verkochte kinderkleding schenken wij aan een goed doel !
Van uw verkopen komt 25% t.g.v. de kinderactiviteiten van Stichting Welzijn Beverwijk. De overige
75% is voor u.
Uitbetaling vindt plaats d.m.v. overmaking van het bedrag op uw bankrekening binnen een
week na de laatste winterkledingbeurs.
Breng de kleding gestreken in. Maak knoop en/of ritssluitingen vast.
Verzorgde kleding wordt namelijk sneller verkocht!

De vrijwilligsters van kledingbeurs De Glimworm,
Buurthuis Wijk aan Duin, Wilgenhoflaan 2c, 1944 TD BEVERWIJK, telefoon 0251 – 300314
(Thea Klein Nibbelink)
Zie ook: de website stichting Welzijn Beverwijk: www.welzijnswb.nl of volg ons op facebook
Kinderkledingbeurs Buurthuis Wijk aan Duin Beverwijk

