
                                     Nieuwsbrief april 2016

In deze nieuwsbrief heel veel nieuw speelgoed, een coöperatief spel met recensie, 2 
nieuwe rubrieken op de website, spelactiviteiten in het buurthuis en bij het Boveneind, 
activiteiten op de vrouwendag en hoogbegaafdendag in bibliotheek.

EI 43 Vissersboot. Helemaal vernieuwd! Leuke vissersboot op een stuk zee met 
veel vissen en andere waterdieren. Met de magnetische hengel kunnen de poppetjes de 
vissen vangen.
EI 81 Boomhut op camping. Helemaal vernieuwd! Een spannende manier van 
kamperen. Met 3 generatie familie. Lekker luieren, barbecueën of juist intensief fitnessen.
EI 103 Hondenpension. Helemaal vernieuwd! Een leuke houten pension met een 
mooie verzameling Schleich honden.

EI 165 Luxe jacht V-tech Vier Vtech Flipsies, met een grote droom! Ze dromen ervan 
om dolfijnenverzorgster te zijn! Transformeer het droomhuis naar een luxe jacht en maak 
samen de leukste tochtjes. Druk op de magische ketting om alles over Flipsie te weten te 
komen of plaats haar op één van de 8 Magic Points en luister naar de vrolijke reacties. 
EI 166 Zoef Zoef Boerderij V-tech Zoef met Karin Koe en andere dieren over de Zoef
Zoef dieren boerderij en beweeg de gieter om de wortels te zien groeien. Beweeg de 
dieren over de 9 Magische Sensors en luister naar de vrolijke reacties. Maak kennis met 
kleuren, cijfers, etenswaren en nog veel meer! Inclusief Karin Koe en haar vrienden.
EI 170 Veerboot Wordt Kapitein van deze veerboot. Deze veerboot met wielen onder de
bodem brengt iedereen weer veilig naar de overkant. De unieke containerhaven serie 
exclusief ontworpen door Goochem Dutch Design voor New Classic Toys bestaat uit 
verschillende voertuigen die op de boot mee kunnen varen.



EI 171 Kookplaat Deze houten kookset heeft alles wat een kleine chef nodig heeft. Om 
in huis te koken, stel je de klok in en steek je de branders aan om de ingrediënten in de 
pan te laten sudderen of te braden. Als het tijd is om te barbecueën, draai je de branders 
om en het fornuis verandert in een grill. 
EI 188 Gebakkraam Feestje of bezoek? In deze mooie houten patisserie stand staan 
de heerlijkste taartjes en bonbons vrolijk voor de gasten uitgestald. 
Deze set is voorzien van o.a. cupcakes, heerlijke taartjes en lekkere bonbons.
EI 191 Afwasset Drink lekker een kopje thee met iets lekkers erbij en doe vervolgens de
afwas met de Afwasset van Wader. Er zit een echt pompje in de kraan om te kunnen 
afwassen met water. Naast het kleine droogrekje op de wasbak hoort er bij deze set een 
echt afdruiprek. Er zit heel veel gekleurd servies in deze set, vorken, lepels, messen, 
borden en bekers.

C 10 Light Stax Hiermee kunnen grotere lichtsculpturen voor in huis worden gemaakt. 
Bijna magisch dat zoveel bouwstenen kunnen oplichten door maar één grondplaat. De 
mogelijkheden zijn eindeloos! 
Ga 49 Krokodil met kiespijn Pas op, want deze krokodil heeft kiespijn en jij bent de 
tandarts. In dit grappige Krokodil met Kiespijn spel moet je opletten dat je niet de zere tand
van Japie Krokodil kiest. Open zijn mond zodat hij klaar is om naar de tandarts te gaan en 
druk om de beurt een tand naar beneden. Als je op een tand drukt en het is zijn zere tand, 
dan bijt hij. Je verliest als hij je bijt, maar als jij de enige speler bent die niet gebeten wordt,
win je! Dit bekende spel zorgt nog steeds voor uren speelplezier. Het leuke is dat bij ieder 
spelletje een andere kies of tand de pijnlijke van Japie is. Het blijft dus spannend wanneer 
de krokodil zijn kaken sluit. Ben jij snel genoeg?
Ga 53 Mep de vlieg De jacht op de vliegen is geopend… Je bord wordt bestookt met 
vliegen die rond je eten fladderen. Zodra een vlieg voor jou stopt, moet je er snel op 
meppen om een punt te scoren en dit alvorens ze weer weg vliegt. Maar opgelet, soms is 
het een lieveheersbeestje dat op het eten gaat zitten. Als je hierop mept, dan verlies je een
punt. Ben jij de snelste vliegenmepper?

Ga 54 Monopoly Frozen junior van de bekende Disneyfilm Frozen. Koningin Elsa 
heeft haar sneeuw- en ijskrachten per ongeluk gebruikt voor zichzelf en haar vrienden! 
Reis samen met hen door Arendelle en probeer hun verkilde harten te ontdooien. Het 
vastgoedspel voor snelle onderhandelaars is in de ban van sneeuw en ijs. In deze 
Monopoly Junior reizen de kids samen met Anna, Elsa en Olaf door Arendelle en kopen de
sprookjesachtige vakjes. Wie het meeste geld verzamelt, ontdooit de verkilde vrienden en 
wint. Start de Frozen fun met deze superleuke versie van Monopoly Junior! 
Het spel werkt zoals het klassieke Monopoly spel, maar dan eenvoudiger voor kids. 



Ga 55 Knorbal Terwijl moeder varken lekker baddert, is er een heftig moddergevecht 
aan de gang. De modderbal vliegt over en weer en kriskras van de ene big naar de 
andere, hilarisch! Tot moeder weer uit bad komt…..Wie zal moeder varken met de 
modderbal raken? Wie krijgt de meeste "Was jezelf!" fiches? Speelplezier met veel actie, 
waarbij zowel een snelle reactie als ook behendigheid en gevoel nodig zijn. 
Ga 56 Snuffie Hup staat op zijn konijnenheuvel en waakt over de wortels.... Wie durft er
een wortel uit de heuvel te trekken? Let goed op, wanneer je de verkeerde wortel pakt, 
dan vliegt Snuffie de lucht in! Je wilt toch niet dat Snuffie zich bezeerd, dus vang je hem 
gauw op. Heb je Snuffie gevangen, dan....mag je een wortel van iedere speler pakken. Tel 
de wortels en wie de meeste heeft is de winnaar!  

Ga 57 Cobrattack Durf jij dichtbij de mand te komen om de smaragd te bemachtigen? 
Cobra, de bewaker van de smaragd, houd je aandachtig in de gaten. Je mag bewegen 
wanneer zijn ogen groen zijn. Maar opgelet, beweeg je als zijn ogen rood zijn, dan kan hij 
je betrappen! Na 2 keer betrapt te zijn, springt cobra uit zijn mand om je te bijten… Helaas,
je bent verloren. Slaag je erin de smaragd te bemachtigen zonder gezien te worden dan 
ben jij de winnaar!
Gc 23 Party&Co Junior: voor kinderen van 8 tot 13 jaar, bevat 560 opdrachten en 
vragen die speciaal geschreven zijn door een team van leraren en opvoeders. Voer samen
met je team allemaal leuke opdrachten uit die je onderweg tegenkomt. Wie het eerst op 
het laatste vak komt, wint. Imiteer, teken, neurie...  
SC 28 Ganzenpas De kinderen leven zich samen met de ganzen uit op de wei. De 
ganzen doen acht verschillende bewegingen voor. Kunnen alle kinderen elke beweging 
ten minste één keer uitvoeren voordat de vos rond de ganzenweide is gelopen?Doe je 
mee aan ganzensport? Greetje Gans huppelt en hurkt, wiebelt en waggelt in de wei! En de
kinderen doen mee! Als ze goed samenwerken en alle opdrachten goed uitvoeren, zijn ze 
de vos te slim af en winnen ze samen.



SC 29 Maze. Een ingenieus spel voor strategie liefhebbers die het leuk vinden samen 
hun hersens te breken op dit spel. Beide spelers proberen hun 'mensen' (de twee ronde 
speelstukken) het bord te laten oversteken. De andere stukken worden -elk volgens hun 
eigen patroon- verzet om dit mogelijk te maken.

SC30 De geheime gang 5+ De geheime gang is een spannend geheugenspel. Het is 
belangrijk om te weten welk voorwerp waar ligt. De kinderen helpen elkaar om te 
onthouden wat ze ontdekken. Vannacht hebben de dieven het huis doorzocht. Ze hebben 
drie kostbare voorwerpen meegenomen en verstopt in de geheime gang. Om middernacht
komen ze terug om hun buit op te halen. De spelers zijn een team van detectives. We 
hebben de opdracht de diefstal te voorkomen! We proberen te ontdekken welke 
voorwerpen de dieven willen stelen. Als dit lukt voordat de klok 12 keer slaat, zijn we de 
dieven te slim af.
Recensie:
Om meer bekendheid te geven aan coöperatieve spellen hebben leerlingen van 
Montessori Kind Centrum Aan de Basis dit spel gespeeld en gejureerd.
Deze week heeft een groep van totaal 12 kinderen van de bovenbouw het spel De 
geheime gang  gespeeld. 
Juryrapport
In groepjes van 4 werd het spel gespeeld. De reacties waren erg enthousiast. 
Tijdens het spel kwamen opmerkingen zoals:
Dit is leuker dan gewone memory en de klokken maken het heel erg leuk en spannend. 
Je moet samenwerken, omdat je samen weet waar de schatten liggen. 
Het is een leuk denkspel, daar houden de meeste kinderen wel van. 
Wat voor een soort diamant is het eigenlijk ? Het is een robijn, hij is rood.
Ik vind het een lelijk schilderij!
Dit is geld, oh wacht, dit is ook geld, maar dit zijn munten en die andere is papiergeld.
Oh nee, niet weer een klok!
De geheime gang is leuk omdat de schatten verstopt zitten. 
Aan de kinderen werd gevraagd vanaf welke leeftijd ze denken dat het spel gespeeld kan 
worden. De meesten gaven aan dat elke leeftijd dit wel leuk zal vinden, maar wel vanaf 6/7
jaar. Op de doos staat dat kinderen vanaf 4 jaar het spel al kunnen spelen en dat is ook 
zo. Het kan met 1 tot 8 spelers gespeeld worden.
Op de vraag of het spel ook moeilijker gemaakt kan worden, kwam de tip om alvast 4 
klokken neer te leggen. Daardoor heb je minder tijd en dat maakt het spannend. 
Je laat dan 1 kamer leeg, waar geen schatten te zoeken zijn. 
De kinderen mochten na afloop als jurylid een cijfer geven, na alles opgeteld te hebben, 
heeft het spel 'De geheime gang' een gemiddelde van 9,1 gekregen! 

SC31 Kleine avonturen voor ouder en kind. Kleine Avonturen is een spel voor 
ouder en kind. Het spel bestaat uit opdrachtkaarten die jullie samen gaan uitvoeren. Dat 
wil zeggen dat jullie die echt met zijn tweetjes moeten gaan doen. Geen anderen, geen 
afleiding, puur tijd voor elkaar! Het kan gebruikt worden op ieder moment dat jullie wensen
als extraatje of als jullie het gewoon verdiend hebben. Kleine Avonturen is een blikje vol 
spel en activiteit voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar en hun ouders. En die ouder 
kan natuurlijk ook een opa, oma, gastouder, logeertante of suikeroom zijn! Vol inspiratie 
voor de meest onverwachte, gekke en creatieve Manieren om een waanzinnige en 
doldwaze middag met je kind te beleven, dat is wat je mag verwachten als je een blik 
Kleine Avonturen openmaakt. Op elke kaart staat een opdracht die jullie samen gaan 
uitvoeren. Een boot bouwen van een colafles, een slakkenrace organiseren of kamperen 
in je eigen huis bijvoorbeeld. Ga aan de slag, laat je verrassen en beleef de mooiste 
avonturen. Je kunt het kaartspel op verschillende manieren spelen. 



SC 32 Bosschaduwspel 6+ Een bijzonder spel wat in het donker gespeeld wordt met 
een waxinelichtje. Dit coöperatieve spel van uitgeverij Kraul is te spelen met 2-8 personen.
Dit spel heeft twee varianten. De voorkant van het spel is geschikt voor kinderen vanaf 5 
jaar, aan de achterkant is een moeilijkere versie te vinden die geschikt is voor kinderen 
vanaf 7 jaar. Vanwege de kaars moet er een volwassene meespelen voor de veiligheid. 
Een heel leuk en sfeervol familiespel!
De kabouters verstoppen zich in de schaduw van de bomen. Ze moeten in de schaduw 
van de bomen blijven. Wanneer een kabouter door een lichtstraal wordt getroffen, is hij 
betoverd en kan zich niet meer bewegen. De andere kabouters proberen hem dan weer te
verlossen. Daarvoor moeten ze wachten tot het licht ver genoeg verwijderd is, zodat een 
andere kabouter in de schaduw naar hem toe kan gaan. De bedoeling van het spel is dat 
de kabouters elkaar onder 1 boom ontmoeten, voordat ze allemaal door het licht betoverd 
zijn. Zal het ze lukken?
Op de achterkant van het speelbord kan een tweede variant van het spel gespeeld 
worden, waarbij de kabouters de schaduwen in het bos mijden en over het vuur springen.

OA 23 Dieren associatie 6 spellen in 1 set
-Help de dieren met het vinden van hun eigen huisje met dit leuke houten memospel.
-Help de dieren met het vinden van hun eigen huid met deze mooie houten memo. 
-Memospel met dieren en hun pootafdrukjes. Kan jij de juiste plaatjes bij elkaar vinden? 
-Vind de spiegelbeelden van hetzelfde dier bij elkaar.
-Help de dieren met het vinden van hun eten met dit houten memospel.
-Leg alle plaatjes op de kop en draai om de beurt twee houten speelstukken om. Weet jij 
de juiste plaatjes bij elkaar te zoeken? 
OM 12 Rijgen. De beer heeft het koud zonder kleren. Rijg de schoenen, trui en broek 
aan de beer met de vrolijk gekleurde veters. Rijg met de rijgveter het dier op de juiste 
plaats op de boerderij. Beleef met deze houten speelset van Goki eindeloos plezier! 
Houten Hape paard met kralen en gekleurde veters. De manen en staart kunnen met de 
gekleurde veters en kralen worden veranderd. Set van grote rijgkralen in verschillende 
vormen, inclusief gekleurde veters. Hiermee kun je de leukste vormen of sieraden maken.



OM 14 Balansdoos. Lukt het jou om alle onderdelen op de ezel te plaatsen zonder dat 
het eraf valt? Probeer het gewicht zo goed mogelijk te verdelen en zorg dat jij de winnaar 
wordt! Probeer het balletje over de twee touwtjes van de ene houder naar de andere 
houder te laten rollen zonder dat het balletje op de grond valt. Stapel de kleur schijf, 
gegooid met de dobbelsteen op de maan, zonder dat deze uit balans raakt. Houten 
mikado set in koker, de kleur van de dobbelsteen bepaalt welk stokje je pakken moet. 
Houd de halve bal in balans door de gekleurde blokjes zo slim mogelijk neer te leggen. 
Rollen de blokjes er af tijdens jouw beurt? Dan heb je verloren! 

V5 K3 Regenboogjurk. Met dit K3 regenboogjurkje kun jij er net zo uitzien als Hanne, 
Marthe of Klaasje. Trek het jurkje aan en zing je favoriete K3 liedjes. Oefen de danspasjes 
en misschien word jij later ook een echte zangeres van K3.
Dit K3 verkleedpakje is geschikt voor meisjes van 3 - 6 jaar. De maat komt ongeveer 
overeen met kledingmaat 116, maar kinderen met kledingmaat 98 t/m 128 passen de K3 
jurk ook. Het K3 jurkje is gemaakt van nylon en heeft een makkelijk te gebruiken 
klittenbandsluiting.

Onze website http://speelotheekveenendaal.jimdo.com/ heeft 2 nieuwe rubrieken:
De tuinblog, waar vrijwilligers van de speelotheek het onderhoud van onze tuin 
beschrijven. http://speelotheekveenendaal.jimdo.com/tuin/
Spelrecensies: Om meer bekendheid te geven aan de coöperatieve spellen spelen en 
jureren leerlingen van de Montessori Kind Centrum Aan de Basis de spellen. 
 http://speelotheekveenendaal.jimdo.com/speelgoed/recensie-spellen/

Op de woensdagen 6 en 20 april wordt er in buurthuis 't Turfke een inloop met 
kinderactiviteiten georganiseerd. Voor de kinderen van 6 t/m 10 jaar, van 14.30 tot 16.00 
uur. Dit is een samenwerking tussen het ROC A12, de Speelotheek en het buurthuis. 
De studenten van de opleiding pedagogisch medewerker organiseren een leuke 
spel/knutselmiddag met spelmaterialen van de speelotheek. Iedereen is van harte welkom!
Vertel het door!

http://speelotheekveenendaal.jimdo.com/speelgoed/recensie-spellen/
http://speelotheekveenendaal.jimdo.com/tuin/
http://speelotheekveenendaal.jimdo.com/


Boveneind speelt ook coöperatief
Op donderdag 31 maart heeft Thessa van Helden van de Speelotheek een bezoek 
gebracht aan Het Boveneind. 
Het doel was om ouderen te laten kennismaken met coöperatieve spellen. Een groepje 
ouderen hebben met Liesbeth Willems, de coördinator Activiteitenbegeleiding met veel 
plezier deze spellen uitgeprobeerd. Vooral het Cijfertoren coördinatie spel was favoriet. 
Het was mooi om te zien dat deze spellen voor elke leeftijd geschikt zijn en er zelfs is 
besloten om de Cijfertoren aan te schaffen voor het Boveneind. 

Op 5 maart werd er internationale vrouwendag in Veenendaal georganiseerd. Alle 
vrouwen, van jong tot oud, hebben de coöperatieve spellen van ons met heel veel plezier 
gespeeld. https://www.facebook.com/Internationale-Vrouwendag-Veenendaal-
827195283988997/timeline

Op woensdag 16 maart organiseerde de Bibliotheek Veenendaal in samenwerking met 
Speelotheek Veenendaal en Wereldkidz Balans een spelmiddag voor slimme kinderen in 
de basisschoolleeftijd. Deze week was tenslotte de week van de hoogbegaafdheid.
Het was een groot succes. De coöperatieve spellen en plus spellen vielen in de smaak.


