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EXTRA NIEUWSBRIEF  22-01- 2021 
 

Voorwoord 

Inmiddels hebben we met een groep van zo’n 30 vrijwilligers de spullen die ons toegezegd 
waren van het Efteling Hotel verhuisd naar ons Vrijwilligershuis aan de schotsestraat in 
Kaatsheuvel. Een flinke klus die we dankzij de tomeloze inzet van onze vrijwilligers in twee 

en halve dag geklaard hebben. Langstraat TV heeft er nog een reportage aan gewijd. 
Door de corona lockdown kunnen we niet op een normale manier met de verkoop van deze 

spullen beginnen dus moeten we creatief zijn. Zoals eerder toegezegd krijgen eerst onze 
eigen vrijwilligers de kans om Eftelingspullen aan te schaffen. In deze nieuwsbrief geven we 
aan hoe dat in zijn werk gaat.  Na volgende week gaan we openbaar verkopen via de website 

en als het later weer mag via de Spullenbank.  
 

Verhuizing spullen Efteling Hotel 
Aanvankelijk was het de bedoeling dat we op 4 en 5 januari het meubilair voor de 
Spullenbank uit het Efteling Hotel zouden verhuizen. Toen door de lockdown het 
Efteling Hotel al eerder dicht ging is de planning gewijzigd. Op maandag 21-dinsdag 22 
en woensdag 23 december heeft een groep van zo’n 30 vrijwilligers al onze toegezegde 

spullen  naar de schotsestraat weten te verhuizen en ook nog netjes opgeslagen en 
gesorteerd in onze grote groene ruimte in het Vrijwilligershuis. Een groot compliment 
want er is keihard gewerkt niet alleen aan onze eigen spullen maar we hebben ook nog 
200 bedden en matrassen via een smalle lift vanaf de 8 etages naar de begane grond 
kunnen verhuizen voor de verkoop aan een koper uit den Bosch. Kortom de verhuizing 

en verkoop van Efteling spullen is nu al succesvol dankzij onze vrijwilligers. 
 

Verkoop spullen Eftelinghotel aan onze vrijwilligers 
Vanaf vandaag kunnen al onze vrijwilligers met behulp van een bestelformulier en per 

mail  Efteling spullen bestellen/aankopen. Heb je moeite met het bestelformulier dan 

de gegevens over nemen in de bestelmail naar  administratie@kdc-loz.nl  

De meeste Efteling spullen worden in “sets”aangeboden en er zijn nog een aantal losse 

spullen te bestellen. Toekenning van de bestelling vindt plaats op basis van volgorde van 

binnenkomst per mail. Het aanbod is beperkt en de opbrengsten zijn voor goede doelen 

dus is er wel korting voor onze vrijwilligers op de “sets” maar niet op de losse spullen.  

De aangekochte spullen kunnen op afspraak worden opgehaald bij ons pand aan de 

schotsestraat 4c te Kaatsheuvel. We bellen/mailen voor een afspraak. 
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Aanbod: 

 

Set 1 € 170 

 

 

Schrijf/kaptafel, spiegelkast, TV met afstandsbediening (kan in spiegelkast geplaatst worden), 

bijzettafel  4 poten en bijzettafel 2 poten, stoel  en een kleine schemerlamp. 

 

Afmetingen (BxHXD in cm) 

Spiegel(kast) 115x 90x18 uitgeklapt 180 breed, TV 67x43x8. 

Schrijf/kaptafel 130x77x57, bijzettafel  4 poten 40x63x53, 2 poten 40x63x20. 

 

Aanvullende informatie: 

De schrijfkaptafel, spiegelkast, TV en bijzettafel op 2 poten moeten aan de muur/wand bevestigd 

worden, bevestigingsmateriaal niet inbegrepen. 

 

 

Spiegelschrift op de schrijf/kaptafel 



 
 

Set 2 € 145 

 

 

Schrijf/kaptafel, spiegelkast, bijzettafel  4 poten en bijzettafel 2 poten, stoel  en een kleine 

schemerlamp. 

 

Aanvullende informatie: 

De schrijfkaptafel, spiegelkast (geen TV) en bijzettafel op 2 poten moeten aan de muur/wand 

bevestigd worden, bevestigingsmateriaal niet inbegrepen.  

 

Set 3 € 130 

 

 

Schrijf/kaptafel, bijzettafel  4 poten en bijzettafel 2 poten, stoel  met armleuning, grote schemerlamp,  

kleine schemerlamp en een siersprei. 

Aanvullende informatie: 

De schrijfkaptafel op 2 poten moet aan de muur/wand bevestigd worden, bevestigingsmateriaal niet 

inbegrepen. 

 



 
 

Set 4 € 110 

 

 

Schrijf/kaptafel, 2  bijzettafels  4 poten, stoel  met armleuning en 2 kleine schemerlampen.  

 

Aanvullende informatie: 

De schrijfkaptafel op 2 poten moet aan de muur/wand bevestigd worden, bevestigingsmateriaal niet 

inbegrepen. 

 

Set 5 € 65 

 

 

 

Stoel met armleuning, bijzettafel  4 poten, grote poef en grote schemerlamp. 

Let op! Geen schrijf/kaptafel .  

 

 

 

 



 
 

Losse artikelen 

 

 
Stoel met armleuning € 30 

 

 

Grote poef € 15 

 

 

Kleine poef € 10 



 
 

 

Schemerlamp groot (180 cm) € 25 

 

 

 

Schemerlamp klein (43cm ) € 10 

 

Ook zijn er nog een aantal losse TV’s te koop voor € 35. 

 

 


