
                        Nieuwsbrief lente 2019

Nieuw speelgoed dat de afgelopen weken in uitleen gegaan is:

Cc 20 Magformers Neon
Magformers stimuleert de creativiteit en hersenontwikkeling van het kind op een leuke manier. De 
vrolijk gekleurde magnetische figuren klikken altijd aan elkaar. 
Cc 41 SmartMax Auto
Met deze uitgebreide set kan je een heel wagenpark samenstellen! De cabines, graafarmen, wielen en 
andere opzetstukken kunnen makkelijk op de magnetische staven worden vastgeklikt.  

Cc 42 Hubelino Knikkerbaan
Met deze zeer complete knikkerbaanset van het merk Hubelino kun jij heerlijk urenlang bouwen en 
spelen. 
Cc 43 Bouwvoertuigen
Bouw 2 verschillende graafmachines en een kiepwagen

CD 15 Wereld dieren
Haal een heleboel fascinerende diersoorten in huis met deze speciale rond de wereld-set. 
CD 18 Goederentrein
 Jonge kinderen kunnen zelf machinist worden dankzij de duwen en rijden-motor. Laat je kind de 5 
gekleurde actiestenen op de rails plaatsen om de trein te laten toeteren, de lampen aan en uit te laten 
gaan, te pauzeren om te tanken, van richting te veranderen en de trein waar dan ook te laten stoppen. 



CD 20 Pretpark 
Speel een gezellig dagje naar het pretpark na met de moderne figuren van deze grote, kleurrijke set

EI 22 Politiebureau Playmobil 123
Dit meeneempolitiestation van PLAYMOBIL® 1.2.3 is een droom voor alle politieagenten in spe. 
EI 25 Winkel Playmobil 123
Winkeltje spelen, levensmiddelen sorteren, alles inpakken en meenemen. Met de heftruck breng je 
nieuwe levensmiddelen naar de winkel.

EI 58 Tuinhuis Djeco
Tuinhuis met buitenleven accessoires
EI 81 Brandweerman Sam Voertuigen
Verschillende voertuigen en een outfit en accessoires ben jij er helemaal klaar voor om met 
Brandweerman Sam de brand te bestrijden. 
EI 94 Tweelingwagen met tweeling
Plek voor 2 babypoppen in deze Smoby Baby Comfort Tweeling Wagen! De pop heeft een zacht lijfje 
en draagt een trendy rompertje met bijpassende muts.



EI 106 Bob de Bouwer
Verschillende auto's, met verkleedpak
EI 135 Boomhut Schleich
Leuke boomhut van Schleich. De boomhut is voorzien van verschillende leuke onderdelen. 
EI 263 Waterval Smurfen Schleich
Jungle smurfen op safari in Azië. Bij de waterval ontmoeten ze baby dieren van Schleich.

L 7 Dieren
Leuke houten noppenpuzzel met 9 puzzelstukjes. Weet jij welk dier bij welke achtergrond hoort? 
OA 4 Kleuren Kameleon
De Fisher-Price Denken en Leren Smart Scan Kleurenkameleon moedigt kleuters aan de wereld van 
kleuren en cijfers te ontdekken. Druk op de knop op de staart van de kameleon om één van de tien 
verfspatten te scannen. De kameleon benoemt de kleur! 
OF 3  Magnetische figuren
Maak van de verschillende delen grappige combinaties

OM 6 Mozaïek Pinnetjes
Kinderen kunnen hun eigen mozaïeken maken of de voorbeelden volgen uit het voorbeeldboekje. 
OM 15 Mozaïek Noppen
Het is een bord om knoppen in te steken en kleurrijke motieven te maken. 

OV 11 Magneten
De set bestaat uit 42 magnetische vormen en 24 voorbeeldkaarten verpakt in een handige houten 
meeneemkoffer.  
OV 12 Mozaïek Constructie
Maak de leukste figuren op het mozaïekbord door de gekleurde onderdelen met de kunststof schroefjes
te bevestigen. 



Pa 10 Frozen Disney
4 Disney Frozen-puzzels in 1 doos! De puzzels bestaan uit 12, 16, 20 en 24 stukjes. 
Pa 12 Minnie Mouse
4 Minnie Mouse puzzels in 1 doos. De puzzels bestaan uit 12, 16, 20 en 24 stukjes.   
Pa 13 Paw Patrol
Kinderen vanaf 3 jaar zullen genieten van de PP: Puppies op pad puzzels met 12, 16, 20 en 24 stukjes.

Pa 15 Thomas de trein
4 Thomas & Friends in 1 doos. De puzzels bestaan uit 2, 3, 4 en 5 stukjes. Z
Pa 16 Sam de brandweerman
Brandweerman Sam puzzels met 24 stukjes. 

Ra 20 Zandwagen Playmobil 
Met heftruck en werkman.
Ra 21 Blaze F.P.
Zeg is een indrukwekkende dinosaurustruck die graag alles omver slaat! Deze pratende truck komt tot 
leven met zijn bekende zinnen en fantastische actiegeluiden.
Ra 22 Heftruck
Vervoer de pallets met bouwblokken naar de bouwplaats met de Mammoet heftruck. 
Ra 23 Mammoet Kraanwagen
Start met de bouw van hoge gebouwen of verplaats zware objecten met deze grote Kraanwagen van 
Wader. Op deze vrachtwagen zit een kraan die je kan uitschuiven, draaien en verhogen, ook kan je de 
haak uitdraaien. 
Ra 24 Vrachtwagen met graafmachine
Deze Mammoet torpedo vrachtwagen is speciaal gemaakt voor het vervoeren van grote voertuigen. 
Met de zware truck trekt hij de lader met daarop de graafmachine gemakkelijk voort. 



Ra 25 DHL bezorger
Stap in de logistieke wereld met het schaalmodel van deze DHL-Mercedes Benz Sprinter. Het busje is 
uitgerust met een palletheffer om zware pallets weg te kunnen tillen. 
Ra 26 Graafmachine L.T.
Little Tikes Dirt Diggers Front Loader. Deze robuuste auto heeft een afneembare shovel, die kan 
worden verwijderd en gebruikt worden als schep. 

Rb 13 Kiepauto, 75cm! Max. draagkracht 100kg 
Met deze mega grote kiepwagen vervoer je nog meer zand, stenen of andere bouwmaterialen tegelijk. 
Rb 30 Prinsessenkoets L.T.
De Little Tikes prinsessenkoets met paard is dé ultieme fantasiebeleving! 
Rb 31 Driewieler Puky

Rb 32 Fietsje met zijwielen
Rb 34 Loopfiets 3 wiel Puky
Rb 37 Loopfiets 4 wiel Puky



Rb 40 Step 3 wiel Puky
Rb 42 Step 2 wiel Puky

Rb 47 Hobbelpaard Vtech
Druk op de toetsen en maak kennis met kleuren en dieren tijdens twee het hobbelen op dit paard. 
Rb 48 Graafmachine
Je kan als een echte chauffeur op deze Maxi Digger zitten en deze graafmachine kan 360 graden 
draaien en heeft een volledig beweegbare, functionele graafarm. 
Rb 49 Pratend Voetbaldoel
Het voetbaldoel telt met je mee wanneer je een doelpunt maakt en heeft lichtjes en geluidseffecten om 
het gevoel te krijgen dat je echt midden in een wedstrijd zit. 

In deze vakanties zijn wij gesloten:
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?
Regelmatig vindt u hier weer andere boeken. U kunt de kinderboeken die u niet meer gebruikt aan ons 
kinderzwerfboekstation schenken. Wij zorgen dan dat de boeken gaan zwerven. Geef het boek aan een
van onze medewerkers.

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

