
                                     Nieuwsbrief winter 2019

Nieuw speelgoed dat recent uitgeleend wordt:
Cc 13 Tileblox
Met deze Tileblox set bouwt je kind de kleurrijkste kastelen, dieren, of alle andere creaties die je maar 
kan bedenken. Met de magnetische tegels heb je eindeloos veel combinatiemogelijkheden. 
Cc 18 LaQ
LaQ doos met stukjes waarmee je basistechnieken en wat uitgebreidere bouwtechnieken leert. Inclusief
instructieboekje. 
Cc 32 Lego
De set bevat een groot aantal LEGO wielen, verschillende kleurrijke LEGO stenen en speciale 
elementen, zoals vormen en ogen.
Cc 37 Baufix
Kleine bouwers halen hun hart op met deze Baufix super mix constructieset. De constructieset wordt 
geleverd inclusief gereedschap en een handleiding met bouwvoorbeelden. De Baufix constructieset 
draagt bij aan de ontwikkeling van een goede oog-handcoördinatie, het logisch en creatief 
denkvermogen en de fijne motoriek. 
Cc 40 Smartmax
Bouw een speeltuin van ballenbanen. Maak de gekste constructies en laat de ballen rollen! 



EI 7 Poppenwagen met jongenspop
EI 18 Poppenhuis
Een modernistisch poppenhuis van het Franse merk Djeco. Het huis is aan alle zijden open zodat 
kinderen makkelijk overal bij kunnen.
EI 67 Dierenpark Playmobil 123
De kinderen kijken al dagen uit naar het bezoek aan het dierenpark. 

EI 73 Trein Playmobil 123
De locomotief heeft plaats voor een bestuurder en de 2 figuren zitten in de passagierswagon.
Bagage kan veilig opgeborgen worden in de afneembare bagagewagon achteraan. 
EI 78 Boodschappen
De kassa heeft een scanner en pin-terminal. Met deze leuke set met twee metalen 
boodschappenmandjes kan je heerlijk boodschappen doen in je eigen winkeltje! Met veel houten 
boodschappen.
EI 97 Racebaan
Strijd met de 3 raceautootjes om de winst. Bekijk de racebanen op de doos en puzzel ze na met de 
wegdelen. 

EI 105 Thumble trein L.T.
Zet de trein op de baan en laat hem mooi rond rijden. 
EI 112 Kaptafel
Met koffertje met verschillende accessoires
EI 127Schoolreisje Playmobil 123
Met de bus naar het pretpark



EI 149 Raket
Beklim de houten ladders en gebruik de satelliet om op de vijanden te letten. Met afneembare voertuig 
ramps en de maan buggy's, kunnen kleine ruimtevaarders zich snel voorbereiden op een geheime 
missie. De raket kan je ook splitsen in drie spaceshuttles voor solo missies. 
EI 150 Buitenleven
Leuke speelset van Plan Toys voor kleine natuurliefhebbers. Boomhut, tent en meertje. Het hout 
waarvan deze set gemaakt is, is afkomstig van rubberbomen die geen latex meer produceren. 
EI 178 Parkeergarage
Een prachtige houten parkeergarage en racebaan in één. Uitgevoerd in naturel hout en zwart Planwood

EI 224 Containerhavenset
Met deze hijskraan kun je eenvoudig de containers laden en lossen die voorzien zijn van magneten. 
Het bijpassende containerschip “Bougainville” met zijn magneet containers is zo in een mum van tijd 
geladen en gelost. Met de Vilac container vrachtwagen breng je ze meteen naar hun plaats van 
bestemming! Het houten vrachtschip “Jules Verne” heeft stapelcontainers.
EI 262 Haventreinset
Het containerschip vaart over het water en komt aan in de haven met zijn lading. De trein staat al te 
wachten met een multifunctionele kraan. Schuif de deuren van de wagon open en berg de lading veilig 
op. Vergeet niet om de spoorbrug open te zetten als het schip de haven weer uit wil varen. 

Ga 12 Happie Haai
Gooi de dobbelsteen om te weten hoeveel vissen je moet vangen. Haal de vissen dan uit het water met
je hengel. Maar pas op... als de haai hapt, verlies je alles. 
Ga 20 Banana Joe
Duw de bananen in de gaten van de bananenboom en zet deze in het midden van de tafel. Vervolgens 
druk je het aapje op de pin in het midden van de bananenboom vast. Maar pas op, want het aapje kan 
zomaar opspringen!Wanneer het aapje in de lucht springt, moeten alle spelers het proberen te vangen 
voordat het de grond raakt. De speler die het aapje vangt, krijgt een bonus!
Ga 22 Mr. Bucket
Mr. Bucket zwaait met zijn armen en blaast met zijn bolle wangen ballen uit zijn mond. Pak een schepje
en ga achter de ballen aan! Zorg dat jij als eerste alle drie je ballen hebt opgeschept en terug in de 
rijdende emmer hebt gedaan.
Ga 24 Disney Prinses party game
Speel één van de bekende prinsessen na of raad wie er op de kaart op je hoofd staat. 
Ga 26 Bumba geluiden spel
Dit spel laat kinderen op een leuke manier kennismaken met Bumba en zijn vriendjes en de gekke 
geluidjes die ze maken! 



Ga 29 Trap er niet in
Probeer de drollen te ontwijken terwijl je geblinddoekt over de mat loopt. 
Ga 31 Rakker kakt
Het is tijd om je puppie uit te laten... Oeps! Waar komen die vieze geluiden vandaan? 
Ga 33 Bob de Bouwer bouwproject
Bob de bouwer en zijn team staan voor een grote uitdaging! Hevig onweer heeft in de hele stad schade
aangericht. Vooral de grote hal en de brug zijn erg getroffen! Kunnen Bob en zijn vlijtige helpers het 
maken? 
Ga 35 Cars 3 Racing
Organiseer je eigen Piston Cup in dit Cars 3 Racing games spel.  Maar pas op voor de obstakels, die 
leveren vertraging op. 
Gb 3 Catan junior
Variant van Catan voor kinderen die het basisspel nog iets te moeilijk vinden. De spelers zijn piraten die
proberen het eiland te veroveren door daar hun forten en schepen te bouwen. Daar zijn grondstoffen 
voor nodig, die ze net als in het basisspel met dobbelsteenworpen kunnen verdienen. 

OM 2 en 7 Maze ball klein of groot
Deze kleurrijke bol bevat 100 stappen waar je urenlang plezier mee hebt. Draai de kleurrijke bol rond 
en begeleid je knikker. 

Ra  18 RC Dozer Racer L.T.
Een unieke transformeerbare en op afstand bestuurbare auto voor peuters. Kinderen kunnen de auto 
transformeren van Bulldozer naar race auto en naar de finish racen met een druk op de knop. 
Ra19 Paw Patrol truck
Vervoer nu al je favoriete Paw Patrol pups met de Paw Patroller. Deze vrachtwagen kan zich 
transformeren tot mobiel hoofdkwartier en de voertuigen kunnen gelanceerd worden wanneer de pups 
in actie moeten komen. 
Rb 29 Olifant. Deze BIG schommel olifant heeft 2 grote handgrepen en een ergonomisch zitvlak met 
hoge rugleuning voor een uitstekend zitcomfort. De brede voetsteun biedt de juiste steun voor kleine 
kinderen en is geschikt tot een maximaal gewicht van 25 kg 



T 26 Een huis voor Harry
Voorleesdagen 2019

In deze vakanties zijn wij gesloten:

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

