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Gb 5 Triominos
Triominos is de meest fascinerende variant van domino, nu met driehoekige stenen voor de hele 
familie! Kijken, aanleggen, scoren...winnen! Doel van het spel is zo veel mogelijk punten behalen door 
je stenen van je plankje passend aan te leggen.
Gb 12 Ganzenbord
Wie komt als eerste aan de finish?

Gb 49 Kat en muis
Probeer al je muizen van het bord af te schuiven, maar pas op voor de kat.
Gb 50 Dobbelschet
Wie verovert de meeste waardevolle schatkisten? Met veel dobbelgeluk heb je de meeste kans.

Gc 55 Koehandel
Éénmaal... andermaal... verkocht! Wie is de gelukkige eigenaar van de prijskoe Bertha of één van de 
andere dieren? Menige doortrapte koehandel loopt volkomen uit de hand. Maar wie heeft nu eigenlijk 
wie te pakken? Alleen wie met boerenverstand biedt en listiger is dan de rest krijgt de lucratiefste dieren
in handen en wint koehandel van Ravensburger! 
Gc 71 Woordenmix
Leg woorden volgens het kruiswoordenspel.



Gc 76 Rubiks Illusion
Het spel is eenvoudig maar geniaal van opzet.
Het geniale zit hem in de spiegel achter het speelbord, waarin de stukken met twee kleuren plotseling 
van kleur veranderen. En de stukken die je in de spiegel ziet tellen ook mee. 
Gc 77 Monopoly
Dit is het beroemde vastgoedspel voor snelle onderhandelaars waarin spelers kopen, verkopen, 
onderhandelen en ruilen om de ultieme rijkdom te behalen. De ingrediënten om te winnen zijn natuurlijk
tactiek, maar ook een beetje geluk. Het doel van het spel is om groot te worden door straten te kopen, 
huizen en hotels te bouwen. 

T 24 Ssst de tijger slaapt
Themadoos nationale voorleesdagen 2018



https://www.facebook.com/groups/297440247366334/?source_id=415624078468603

Wordt lid van onze speelotheek contactgroep!

Vakantie's:
Voorjaarsvakantie              25 februari t/m 5 maart
Goede vrijdag                    30 maart
Paaszaterdag                    31 maart
Koningsdag/Meivakantie   vrijdag 27 april t/m 7 mei 
Zomervakantie                   15 juli t/m 27 augustus

Mamacafé met wethouder Kundic en Nijntje-taart

 
Woensdagmorgen 20 december was wethouder Kundiç te gast bij het Mamacafé in De Cultuurfabriek. 
Dit Mamacafé vindt wekelijks plaats op de jeugdafdeling van de bibliotheek en is vrij toegankelijk. 
Kinderen kunnen er samen spelen en lezen en ouders ontmoeten elkaar.
Bezoekers met hele diverse achtergronden komen naar het Mamacafé. Zo zijn er ouders - en soms ook
grootouders – die geboren en getogen Nederlanders of zelfs Veenendalers zijn, maar ook moeders met
bijv. een Chinese, Marokkaanse of Syrische achtergrond. Het Mamacafé speelt dus niet alleen een 
verbindende rol tussen ouders en kinderen onderling, maar ook tussen verschillende culturen.
Ter gelegenheid van het bezoek van de wethouder was er een speciale Nijntje-taart, gemaakt door een 
medewerkster van de bibliotheek. Het was een beetje feest.
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