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In deze nieuwsbrief: nieuw playmobil 123, 40 jarig bestaan, nieuwe vrijwilligers, zomervakantie en het 
mamacafe.

EI 138 Boot Playmobil 123
Het schip drijft en is draagbaar aan de handgreep tussen de schoorstenen. Alle toebehoren kunnen 
handig worden opgeborgen in de romp van het schip. Afmetingen: 28 x 16 x 16 cm (LxBxH). Felle 
kleuren, ronde vormen en diverse spelactiviteiten zijn typerend voor het Playmobil 1.2.3 gamma. Deze 
multifunctionele en veilige sets helpen kinderen leren en hun fijne motoriek ontwikkelen terwijl ze zich 
ondertussen amuseren. Alle producten zijn hygiënisch, makkelijk afwasbaar, kleurecht en bevatten 
geen kleine onderdelen die kunnen worden ingeslikt – het ideale geschenk voor kleine 
wereldverkenners. Voor kinderen vanaf 18 maanden. 
EI 152 Ark Playmobil 123
In deze ark van Noach neem je alle dieren mee. Het bootdek is afneembaar en eronder vind je 
bergruimte. Het dak kan je openklappen en de boot kan ook nog echt drijven. Voorzien van vele dieren 
zoals giraffen, olifanten, vogels, zebra's etc. Wordt geleverd met twee figuren.

EI 157 Boerderij Playmobil 123
De boer gaat aan het werk! Hij verzorgt de dieren en geeft ze eten. Natuurlijk zijn de dieren dan heel 
erg blij. Terwijl de dieren eten, gaat de boer aardappelen halen op zolder. Deze aardappelen heeft hij 
een paar maanden geleden zelf geoogst en gaat ze nu verkopen op de markt. Hij laat de aardappelzak 
door het daarvoor gemaakte gat vallen. Makkelijk, zo krijgt hij geen rugpijn van de zware zak! Om naar 
de markt te vertrekken, kan je alles makkelijk opbergen in de koffer! 
EI 167 Huis Playmobil 123
Laat jouw Playmobil familie intrekken in dit mooie Playmobil 123 Woonhuis. Dit gezin is dolblij met hun 
nieuwe woning! Het toilet maakt echte geluiden alsof het wordt doorgespoeld. Ook maakt de deurbel 
geluid zodat je het bezoek niet hoeft te laten wachten. Richt je huis in zoals jij het wil met de 
verschillende accessoires. Ook de hond voelt zich in zijn nieuwe hondenhok heerlijk thuis!Geschikt voor
kinderen vanaf 18 maanden. 



EI 133 Loods met werkvoertuigen
Loods met verschillende werkvoertuigen
EI 195 Waterdieren
Dieren met schepnet voor in bad.

Gc 60 Onderuit
Blokkeer je tegenstander en win het spel
Gc 66 Reversi
Leg de stenen van de tegenstander klem en ze worden van jouw.
Gc 70 4 spellen: Cluedo, Levensweg, Party&Co en Set
4 verschillende kaartspellen



L 4 Dieren
8 dieren met knopjes

Dit jaar bestaat de speelotheek 40 jaar. 
Wij gaan dit vieren op zaterdag 16 september.
Van 13-16 uur is er een open middag. 
Voor onze abonnementshouder, (oud)vrijwilligers, familie, 
vrienden, buren, scholen e.d. U bent van harte welkom en 
neem al u bekende mee.

Wij zoeken voor de speelotheek een medewerker voor de dinsdag en zaterdag. Je start om 9 uur 
samen met andere vrijwilliger(s) om alles voor te bereiden, de kasten na te lopen en vanaf 9.30 uur 
komen de leden binnen (met kinderen) om speelgoed/spellen in te leveren en nieuwe uit te zoeken. Als 
medewerker maak je een praatje, controleer je het speelgoed, lost eventuele problemen op en neemt 
het speelgoed in.... Ook leen je het speelgoed weer uit als ze iets nieuws hebben uitgez...ocht. Verdere 
taken: vragen oplossen, meehelpen met tellen/zoeken van speelgoed, inschrijven van nieuwe leden, 
schoonhouden van de speelotheek. Vanaf 11 uur wordt er geëindigd en opgeruimd.

Gevraagde kennis en ervaring: Goede beheersing van de Nederlandse taal, ruime computerervaring, 
enthousiast zijn, tegen stress kunnen als het ineens erg druk is. 
Onkostenvergoeding: geen, wel uitje, workshops en bijeenkomsten. 
Speelotheek Veenendaal biedt jou: een leuke vrijwilligersjob én een gratis abonnement. 
Bijzonderheden: 
Minimum leeftijd: 16 jaar
Aantal uren: minimaal 2 1/2 uur per week

Ook voor de woensdag zoeken we een vrijwilliger. Je start dan om 8.15 en om 8.30 komen de leden. 
Vanaf 10.30 uur wordt er geëindigd en opgeruimd.



Zomervakantie 2017: van 11 juli t/m 19 augustus zijn wij gesloten op onze reguliere openingstijden.
Wij zij open op de donderdagen 13, 20, 27 juli en 3, 10, 17 augustus van 10-14 uur.

Mamacafé: het nieuwe thema is ridders en prinsessen!
Het mamacafé wordt elke woensdag georganiseerd door Bibliotheek Veenendaal samen met 
Speelotheek Veenendaal en Home Start. 
De stagiaire van het Wijkleerbedrijf, helpt de kinderen aan de tafel en leest voor uit boeken over dit 
thema. Ook wordt er thee geschonken door de gastvrouw. Het mamacafé is elke woensdag geopend 
van 10.00 tot 12.00 uur in de Cultuurfabriek, bij de jeugdafdeling van de bibliotheek. 


