
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

Kinderkledingbeurs & Open Dag   

 
Zaterdag 21 september 2019, 10:00-13:00 



 
 

Open dag & rondleiding 
 

De Bombardon is een crèche georganiseerd door ouders die meer betrokkenheid 
wensen bij hun opgroeiende kinderen en samen bepalen hoe hun dagopvang eruit ziet. 
Er zijn momenteel plaatsen vrij voor nieuwe gezinnen! 
 
Benieuwd naar onze crèche? Kom op 21 september een kijkje nemen in het bijzondere 
schoolgebouw waar wij al bijna 40 jaar gevestigd zijn en ontmoet de ouders en 
kinderen van de Bombardon. Elk uur is er een rondleiding.  
 
 

Kinderkledingbeurs 
 
Onze kinderkledingbeurs is dé plek om tweedehands kinderkleding te kopen en 
verkopen.  
 
Wil je kleding verkopen?  
Op de Kinderkledingbeurs van de Bombardon doen wij dat voor je! 
Hoe? Meld je aan via kledingbeurs@debombardon.nl en wij sturen je een 
verkoopnummer dat je op de kleding plakt. Je bepaalt zelf de prijs van de kleding en 
krijgt 85% van de opbrengst (15% gaat naar het goede doel). 
Wanneer? Vrijdag 20 september kun je je kleding langsbrengen. De dag daarna haal 
je je overgebleven kleding én jouw opbrengst op voor 17.00. Eventueel kun je de 
overgebleven kleding ook doneren, dan zorgen wij dat het naar een goed doel gaat.   

 
Wil je kleding kopen?  
Op zaterdag 21 september tussen 10:00 en 13:00 wordt kinderkleding van maat 50 tot 
152 verkocht. Ook kun je tweedehands kinderschoenen, positiekleding en babyspullen 
vinden op de kledingbeurs. Kom gezellig langs! Er is koffie, thee en limonade én 
zelfgebakken lekkers.  
 
Goede doel 
30% van de opbrengst van de verkoop gaat naar het goede doel. 15% wordt betaald 
door de verkopers en 15% door de kopers. Deze editie is het goede doel Mary’s Meals, 
dat maaltijden verzorgt voor kinderen in armoede.  
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