
                                     Nieuwsbrief juni 2016

Een nieuwsbrief vol info over nieuw (buiten)speelgoed, tuinactiviteiten, nationale 
buitenspeeldag en stadsstrand Veenendaal.

EI 90 Kruiwagen met tuingereedschap. Ga de tuin in met deze leuke kunststof 
kruiwagen! De kruiwagen zit vol leuk gereedschap voor in de tuin, zoals een gieter, 
bloempotjes, hark, onkruidsteker, bladhark, plantenspuit en nog veel meer. 
EI 205 IJskraam Hout Wie wil er graag ijsjes verkopen?
Met deze vrolijke ijskraam heb je een ruime keuze om de heerlijkste ijsjes te maken.
Er is keuze uit diverse soorten ijsjes en met de hoorntjes en de bolletjes ijs maak je zelf 
iedere keer weer een ander ijsje. 

EI 206 IJstruck Met deze Ecoiffier ijsjestruck kunnen er veel verschillende ijsjes 
verkocht worden Ga de straat op en probeer zoveel mogelijk lekkers te verkopen! Deze 
speelgoed food truck wordt geleverd met vele leuke accessoires. Op de ijsjestruck is ook 
een kassa aanwezig waar met de creditcard betaald kan worden. 
EI 208 Kruiwagen met metselgereedschap. Doe al het nodige metselwerk met de 
Kruiwagen met Metselset uit de Construct Serie van Wader. De 4-delige set bestaat uit 
een kruiwagen, een baksteenvorm, een troffel en een plakspaan. Metselen wordt extra 
leuk met deze kleurrijke set van stevige kunststof



EI 212 Zandbak, zonder zand. Zand speelset met graafmachine, gemaakt van sterk 
kunststof. Inclusief verschillende accessoires zoals een schepje, emmertje, hark, 
zandvormen en vrachtwagen. Na het spelen is de set af te sluiten met het blauwe deel. 
EI 214 Watertafel. Met deze Little Tikes Watertafel Fish and Splash kunnen de kleintjes 
kleurrijke vissen vangen

EI 215 Zand IJskraam. Maak de heerlijkste zandijsjes met deze ijskraam. Inclusief 
verschillende accessoires zoals vier hoorntjes, twee bakjes, een ijslepel, twee ijs-
zandvormen en vier lepeltjes. Ook erg leuk om binnen mee te spelen, met Super Sand of 
ander binnen speelzand.
Ga 59 Giraf Fun. De race om de hoedjes! Ga op pad met je giraf en eet zoveel 
mogelijk fruitballetjes. Telkens je een fruitballetje eet, groeit de nek van je giraf. Als je 6 
balletjes hebt gegeten dan kan je op het eiland een hoedje op het hoofd van de giraf 
zetten. Vervolgens moet je zo snel mogelijk terug naar huis, met je hoedje op het hoofd 
van je giraf. Maar pas op, als je met de dobbelsteen “WC-rol” gooit dan moet je op het 
jungle wc-potje gaan zitten. Gooi nu nogmaals de dobbelsteen. Speel je 1,2,3 of 4, dan 
moet je evenveel balletjes “poepen”. Speel je een tweede maal “WC-rol”, dan heb je geluk 
want je mag je giraf de WC laten ontploffen. Alle fruitballetjes springen uit de WC en 
worden terug op het spelbord geplaatst. De eerste speler die met zijn hoedje op en 6 
fruitballetjes in de nek bij zijn huisje aankomt, is de winnaar ! 
Gb 33 Houten werpspel. Mooi werpspel van hout met 6 beaniebags om mee te 
werpen. Hoeveel punten kun jij bij elkaar gooien? 



Gc 47 Feit of fictie Het is de quizmaster (elektronische console) die het spel leidt, de 
vragen stelt, de punten geeft en… zijn spitsig commentaar op je los laat! Druk op het juiste
moment op de juiste knop om antwoord te geven op 1000 knotsgekke vragen. Aan jou om 
te raden of ze feit of fictie zijn… Maar pas op, bij een fout antwoord trekt de quizmaster 
punten af van de 20 punten die elke speler bij de start van het spel krijgt. Laat je leiden 
door de quizmaster die te pas en te onpas het spel in andere banen leidt. Hij daagt je uit 
wanneer je te weinig punten scoort of zorgt ervoor dat je extra bonuspunten kan halen. De
speler met de meeste punten aan het einde van 3 spelrondes, is de winnaar! 

Ra 8 Truck met raceauto. Deze set zorgt voor dubbel rijplezier! Scheur met de rode 
bolide hard over de racebaan, de grote blauwe vrachtwagen heeft genoeg ruimte en 
kracht om de rode auto over de weg te vervoeren. Het artikel is duurzaam, veilig en 
gemaakt van 100% gerecycled kunststof. 
Rb 20 tafeltennistafel. Lekker binnen tafeltennissen op je eigen blauwe indoor 
tafeltennistafel! In de set zitten ook twee batjes en drie tafeltennisballen, dus je kan direct 
beginnen! Natuurlijk wordt het net ook meegeleverd. Het onderstel is gemaakt van metaal,
en is daardoor erg stevig. Opgeklapt kan je de tafel heel gemakkelijk meenemen door het 
handige handvat wat erop gemonteerd is. 

Rb 28 Smashball. Innovatief outdoorspel voor maximaal 4 personen. Het net is 
eenvoudig te spannen. De voeten zijn gemakkelijk in en uit te klappen. Inclusief 2 ballen.
Rb 33 Stelten. Deze verstelbare stelten met schuimgrepen heeft inklapbare voetsteunen
en is verstelbaar van 92 tot 145 cm. Geschikt voor kinderen tot 50 kg.
Rb 39 Voetbaldoelen. Set van 2 pop-up voetbaldoeltjes, inclusief bal, pompje en 4 
pinnen om de doeltjes vast te zetten. Na gebruik berg je de doeltjes gemakkelijk weer op 
in de bijgeleverde opbergtas. 



Rb 43 Pop-up balspel. Pop-up bal speelset met verschillende spelmogelijkheden. 
Probeer de bal door de basket te gooien of scoor zoveel mogelijk punten bij één van de 
andere spellen. De set is gemakkelijk in te klappen en op te bergen in de draagtas. 
Inclusief 4 gekleurde speelballen. Geschikt voor binnen en buitengebruik.
T 16 Speldoos voor 2 of meer. Inhoud: golf voor 2, 4 loopklossen, 2 mandela (zelf 
voor stoepkrijt zorgen), memo voertuigen spel en boter, kaas en eieren.
T 17 Oud Hollandse spellen. Beleef eindeloos speelplezier met deze set vol Oud- 
Hollandse spellen! Win een wedstrijd zaklopen of breng de plastic eieren op een lepel naar
de overkant! Inhoud: 4 springzakken, 4 kunststof lepels en eieren, 4 werpkussentjes (ook 
voor zakdoekje leggen), 2 klittenbandjes voor de partnerloop, 2 rode linten om de start en 
finish te markeren, 4 kunststof grensharingen en 1 finishvlag. 

Speelotheek en tuin:
Zoek je een leuk uitje voor je kind(eren) de komende weken? Dan hebben we tot aan de
zomervakantie een oplossing: kom naar de Speelotheek waar je kunt kennismaken met de
Natuurbelevingstuin. Er zijn 2 medewerkers aanwezig om rond te leiden en om samen met
de kinderen te spelen en de tuin te ontdekken. Je kunt dan zelf speelgoed uitzoeken,
buiten op het bankje genieten van de bloemen en rust of samen op ontdekking gaan! 
Op woensdag 15 en 29 juni is de tuin bij de Speelotheek open voor bezoekers van 9.30
uur tot  11.00 uur.  Elke donderdag van 11.00 tot  15.00 uur zijn wij  bezig in de tuin en
verwelkomen  we  ook  graag  bezoekers.  Tijdens  de  zomervakantie  blijven  we  elke
donderdag open voor tuinbezoek. 



Buitenspeeldag!

Op de woensdag 8 juni is het nationale buitenspeeldag. De activiteit is dan niet in buurthuis 't 
Turfke, maar op het grasveld aan het PWA park/ Geerseweg. 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 
spelmiddag met spelmaterialen van de speelotheek. Iedereen is van harte welkom! Vertel het door!

Stadsstrand Veenendaal 
Stadsstrand Veenendaal, dé plek in Veenendaal waar je moet zijn deze zomer! Kom picknicken, 
muziek maken, dansen, relaxen, ontmoeten, genieten. Samen met Landjepik organiseert de 
Bibliotheek en de Speelotheek één keer in de maand een voorlees- en speelmiddag bij het 
Stadsstrand. 
Data: 15 juni, 6 juli,  10 augustus en 7 september.
Tijd: 14.30 tot 15.00 uur voorlezen en van 15.00 tot 16.00 uur spelen met het speelgoed van de 
Speelotheek
Leeftijd: 3 tot 7 jaar, deelname is gratis.


