
                                Nieuwsbrief juli/ augustus 2017

In deze nieuwsbrief veel gekregen D materiaal en aangepaste dozen in de OZ. Nieuws over het 40 jarig
bestaan, de zomervakantie, de nieuwe openingstijden, nieuwe vrijwillligers, het mamacafé en de match 
met de gemeente.

Cb 15 Korxx
Veilig bouwen kan met deze blokken van Korxx. Niemand zal zich bezeren doordat kurk van nature 
lekker zacht is. En toch zijn deze blokken stevig genoeg om er de grootste en mooiste creaties mee te 
kunnen maken.
D 19 Disney brandweer, stapeltoren en beestjes
vanaf 9 maanden
D 23 Blokken, schildpad, vormen stapeltoren
vanaf 9 maanden

D31 Rammelaars
5 verschillende plastic rammelaars
D 32 Rammelaars hout
3 verschillende houten rammelaars
D 40 Vormenbox en schildpad
Vormendoos met 5 verschillende vormen. Druk op de vormen van de schildpad en zijn kop komt naar 
buiten. Duw de kop van de schildpad in zijn lijf en de vormen komen omhoog.

D 45 Draaitol, auto, waterspiegel en stapelbekers
5 stapelbekers, draaitol, spiegel en auto met rammelgeluidjes
D 46 Rammelaar, telefoon en zachte blokken
vanaf 3 maanden



D 50 Vormen, stapelen en rijden
vanaf 9 maanden

D 55 Bal, rammelaar, auto, vormenspel
vanaf 3 maanden
D 57 Primo Bouwblokken

EI 101 Garage
EI 199 Tuingereedschap
EI 216 Ziekenhuis
met o.a. zieke beer.

OZ 1Voeldoos
Verschillende materialen om te voelen
OZ 2 Zintuigen doos
Materialen om te kijken, voelen, ruiken en horen.



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.

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.
De tuin is dan ook open en hier kan gespeeld worden óf neem 
een picknick mandje mee en een kleed om te zitten in het gras 
of onder de bomen. 
Misschien wil iemand wel een boekje voorlezen, wij hebben een leuke collectie liggen én een kleed! 
Voor de laatste week van de schoolvakantie zoeken we nog een vrijwilliger die dan aanwezig wil zijn 
voor de opening van de uitleen. 

Na de zomervakantie zijn de nieuwe openingstijden op dinsdag en woensdag: 8.30 - 11 uur!

Wij zoeken voor de speelotheek een medewerker voor de uitleen. 

Dinsdag en woensdag start je om 8.15, vrijdag om 18.45 en zaterdag 9.00 uur. Samen met andere 
vrijwilliger(s) bereid je alles voor, de kasten loop je na. Op dinsdag en woensdag komen vanaf 8.30 uur 
vrijdag vanaf 19.00 uur en zaterdag 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 uitgezocht. 

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

Mamacafé: ook in de zomervakantie.
Het mamacafé wordt elke woensdag georganiseerd door Bibliotheek Veenendaal samen met 
Speelotheek Veenendaal en Home Start. 
Door de gastvrouw wordt er thee geschonken. Het mamacafé is elke woensdag geopend van 10.00 tot 
12.00 uur in de Cultuurfabriek, bij de jeugdafdeling van de bibliotheek. 



Via een match op de Beursvloer van Samen Voor Veenendaal is er op 14 juni in de Natuurbelevingstuin
gewerkt door medewerkers van W&L van de Gemeente. 

Zij hebben zich bezig gehouden met het blotevoetenpad, waar het cacaodoppenvak vervangen is door 
boomschors. Ook is het hydrokorrelvak weer aangevuld. Kinderen vinden dit vak erg leuk om op te 
lopen en ook om er in te zitten. 

Verder is er onkruid uit de bloemenvelden gehaald. Er zijn veel  struiken gesnoeid aan de voor- en 
achterkant. Ook is de strijd aangegaan met de Japanse duizendknoop, een plant die voor erg veel 
ellende zorgt in allerlei tuinen en algemene parken. Ook zijn er 2 vakken in de 'groenten&kruiden' 
zandbak onkruidvrij gemaakt. Het was een heerlijk, zonnige dag waarbij Thessa van Helden voor eten 
en drinken zorgde en ook uitleg gaf over de achtergrond van de natuurbelevingstuin en de 
Speelotheek. Er is ook al gesproken over volgend jaar, waarbij het bospad schelpen zal krijgen. 

Op donderdag 22 juni kwamen 2 groepen van het ROC bij de speelotheek langs. De groepen kregen 
uitleg over het werk van de speelotheek, de verschillende rubrieken en ze mochten zelf spelen met 
onder andere constructiespeelgoed en gezelschapsspellen. Op deze warme dag mocht een bezoek 
aan de tuin niet ontbreken en werd er ook gelopen op het blotevoetenpad. De studenten vonden het 
een leuk bezoek en zullen volgend schooljaar terugkomen voor een workshop over coöperatief spel. 

Bedankt voor het lezen en een goede zomer gewenst!


