
                                     Nieuwsbrief kerst 2018

De medewerkers van Speelotheek Veenendaal wensen u een prettige 
kerstvakantie, goede feestdagen en een voorspoedig 2019.

Nieuw speelgoed dat in de uitleen kwam:
CC 38 Bouwpakket auto
Spelen, monteren, bewegen: met deze geavanceerde duwwagen kan het allemaal. Start de motor, 
toeter en laat weten dat je eraan komt! En niet onbelangrijk: voor jonge monteurs in de dop valt er 
eindeloos veel te sleutelen.  
Cc 39 Constructie set Eichhorn
Maak je eigen voertuigen met deze 5in1 constructieset van Eichhhorn. Monteer de 225 vrolijk 
gekleurde onderdelen van zowel hout als stevig kunststof aan elkaar en creëer grote voertuigen zoals 
een schip, een vliegtuig of een helikopter. Bevestig de propeller of de zeilen en laat je fantasie de vrije 
loop! Spelen met de Eichhorn constructor set stimuleert de ontwikkeling van fantasie en de fijne 
motoriek. 

CD 10 Minnie en Katrien
DUPLO 10844. Kleine fans van Disney's Minnie Mouse 
zullen veel plezier beleven aan het rollenspel bij de verkoop 
van strikken en rokjes in de winkel beneden. Ze ontvangen 
Katrien Duck, zitten samen buiten aan de tafel en laten 
Minnie Mouse boven in de slaapkamer uitrusten. 
DUPLO 10873. Kleine Disney fans zullen Minnie Mouse 
graag helpen haar feestje in de winkel. Speel gezellig samen 
dat Minnie in haar schattige roze auto naar de feestlocatie wordt 
gebracht.   
CD 14 Minnie en Mickey op reis
Duplo Disney 10597. Iedereen instappen: de Mickey Mouse Clubhouse 
verjaardagstrein gaat vertrekken! De trein kan worden volgeladen met alles 
wat je nodig hebt voor een perfect verjaardagsfeest - een taart, ballonnen 
en cadeau-stenen. 
Duplo 10881. Jonge Disney fans zullen het heerlijk vinden om vanaf de 
kade te vertrekken in Mickey's boot voor een heerlijke tocht op het water. 



D 24 Lieveheersbeestje
Met accessoires
D 39 Kikker
Met accessoires
D 47 Bij
Met accessoires
EI 38 Cowboy
Pak met accessoires

EI 43 Nijntje huis
In Nijntje's Oost West Thuis Best - Speelset ontdek je 5 plaatsen om te spelen! De speelset bevat de 
exclusieve figuren van Nijntje en mama, naast het bed, het bad, de bank en het bijzettafeltje van Nijntje.
Alle onderdelen kunnen erin bewaard worden, dus de speelset is perfect voor plezier onderweg! 
Van harte gefeliciteerd, Nijntje! Vier Nijntjes verjaardag samen met mama, papa en Snuffie! De set 
bevat exclusieve figuren van mama en Nijntje in haar feestjurk, en ook een keukentafel en 
verjaardagstaart! 
EI 53 Wasserette
Met deze wasserette zijn al je poppenkleertjes in een mum van tijd weer schoon. Stop de kleertjes in de
wasmachine en hang ze op het droogrek om ze te drogen. Maak ze kreukvrij met het strijkijzer en hang 
ze weer netjes terug in de kast aan de kleerhangers . De speelset is gemaakt van stevig kunststof. In 
de set vind je verschillende accessoires zoals een strijkijzer, een bezem en een dweil. Na het spelen 
ruim je alles gemakkelijk weer op in de handige kastjes. 
EI 76 Stofzuiger
Help mee met stofzuigen



EI 153 Oven  Miele
Miele oven, speelgoed met kindgerechte functies, tijdklok met 3-voudige tijdvoorgave in display m.b.v. 
knoppen, signaaltoon na afloop van de tijdklok, draaibare bodem, 2 draaiknoppen, met 
speelgoedlevensmiddelen 
EI 261 Wereld
Speelmat met wereldbol en haar bewoners en dieren.
Pa 6 Nijntje
4 puzzels: 12, 16, 20 en 24 stukjes

Ra 16 Autotranssporter Greentoys
Breng je auto's naar de garage met deze autotranssporter van Green Toys. Laat de auto's via de 
achterklep de transsporter oprijden en vervolg je weg. De set bevat een autotranssporter en 3 autootjes
van stevig gerecycled kunststof. 
Rb 17 Skelter John Deere 
Dé beste tractor voor de allerkleinsten vanaf 2 jaar, de Buzzy John Deere! Alle functionaliteit en unieke 
kenmerken van een BERG Buzzy in een stoer en uniek John Deere design. Het robuuste stuur met 
draaiknop, de grote motorkap met stoere grill en natuurlijk de dikke tractorbanden maken dit een echte 
John Deere. Deze Buzzy is perfect voor de kleintjes van 2 tot 5 jaar door het verstelbare stoeltje en 
zadel! Door het direct drive systeem scheuren kleintjes er zo mee weg. Ook houdt je kind de controle 
doordat hij onafhankelijk kan sturen tijdens het trappen en remmen.  

Rb 18 Tractor met aanhanger
Het is een mooie traptractor van een robuuste kwaliteit, heeft kunststof wielen die zeer slijtvast zijn en 
het stuur bevat een toeter met geluidsfunctie. De aanhanger is makkelijk te koppelen en te 
ontkoppelen; zo kan er van alles vervoerd worden.  
Rb 28 Werktuigdrager
Deze werktuigdrager is een speciaal voertuig, waarbij het laadvlak vóór de bestuurdersstoel is 
gemonteerd. Deze is kantelbaar en alle zijwanden kunnen naar wens worden neergeklapt en gesloten. 
Op het grote laadvlak hebben kleine en grotere ladingen veel ruimte.  



In deze vakanties zijn wij gesloten:

Kerstvakantie:   zaterdag 22 december t/m 7 januari 2019
Voorjaarsvakantie: 24 februari t/m 4 maart 2019
Pasen: vrijdag 19 april en zaterdag 20 april 2019
Meivakantie: zaterdag 27 april t/m 6 mei 2019
Zomervakantie: zaterdag 20 juli t/m 2 september 2019

Wist u dat wij een kinderzwerfboek station zijn?
De speelotheek heeft een heel aantal nieuwe gesponsorde boeken gekregen, die op onze zwerfboek 
tafel liggen. 

Wordt lid van onze speelotheek contactgroep!
https://www.facebook.com/groups/297440247366334/?source_id=415624078468603
Een plek waar abonnementshouders van de speelotheek elkaar kunnen ontmoeten. En in contact 
kunnen komen met de vrijwilligers die voor de speelotheek werken. 

Het mamacafé:
Het mamacafé wordt elke woensdag georganiseerd door Bibliotheek Veenendaal samen met 
Speelotheek Veenendaal en Home Start. 
Het Mamacafé vindt plaats op de jeugdafdeling van de bibliotheek van 10.00 tot 12.00 uur en is vrij 
toegankelijk. Door de gastvrouw wordt er thee geschonken. 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.

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

