
                                                  Nieuwsbrief zomer 2019

Nieuw speelgoed dat de laatste weken in roulatie gekomen is:

Cb 5 Quadrilla Knikkerbaan
Gooi de gekleurde knikkers bovenin deze Quadrilla Houten Knikkerbaan en laat ze rollen! Dat ziet er 
mooi uit en wat is het een uitdaging om zelf de knikkerbaan in elkaar te zetten.
EI 2 Aquaplay Haven
De waterbaan heeft een containerstation waar je leert om zeecontainers te laden en weer te lossen. 
Wanneer het water niet snel genoeg beweegt kan je handmatig een waterrad in werking zetten zodat 
het water sneller beweegt. Ook leren kinderen hoe ze om kunnen gaan met een hijskraan, hoe iets 
drijft, hoe een waterstroming werkt en hoe water van richting kan veranderen.  
EI 4 Servies Green Toys
Servies van gerecycled plastic

EI 66 Brandweer
Klaar om de brand te blussen? 
EI 116 Treinstation
De treinstation is één verdieping hoog en wordt geleverd met treinbanen, treinen en poppetjes. De 
onderdelen van dit treinstation zijn gemaakt van solide hout en zijn compatibel met andere treinsets van
Eichhorn of BRIO. 
EI 119 Vliegveld
Deze vliegveldset geeft jou de controle, op de grond en in de lucht. BRIO World is een speelsysteem 
dat meegroeit met de fantasie van kinderen. In deze speelwereld met open eind worden kinderen 
uitgedaagd in hand- oog coördinatie, planning en creativiteit. 



EI 124 Loods
Met tractoren
EI 264 Foodtruck 
Met deze speeltent Foodtruck hebben kinderen de hype van dit moment met de foodtrucks thuis. 
Kinderen hebben een echt luifel om het eten uit te serveren. 
EI 265 Bayala
Leuk kindertentje welke 2-zijdig bedrukt is. Met speelmat en verschillende eenhoorns van Schleich

EI 266 Piraten set
Waan je een echte piraat in deze tent! Ideaal voor binnen en buiten. Met twee kledingset, speelboot en 
geld met schatkist
EI 267 Aquaplay Amphie World
Open de sluizen, draai aan het waterrad en zie hoe de verschillende boten de speelstationnen 
bereiken. Laad de containers op de containerschepen of op de laadruimte van de amfibische auto. 
Race daarna met de auto van de brug, hup het water in en vervolg je weg als boot.
EI 268 Aquaplay Mountain Lake
 Verbind de berg met de waterbanen, plaats de bomen en het avontuur kan beginnen! Met de 
speedboot, containerboot en de figuren is er genoeg te beleven! Ontdek de geheime grot in de berg, 
beklim de steile rotshelling en race met de speedboot door de enorme waterval! 

EI 269 Vliegvakantie
Kleding met accessoires voor de vliegreis
M 6 Muziekset Smoby
Deze vrolijk gekleurde muziekset van Smoby Cotoons maakt de artiest in je los! Sla met de stokken op 
de metalen staven of gebruik één van de trommels van stevig kunststof op de xylofoon.  
OM 16 Puzzel pinnen
Leg een kleurrijke regenboog, vrolijke vlinder en coole boot met de Classic World Houten Puzzel met 
Pinnen! De Classic World Houten Puzzel Pinnen is geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar en stimuleert de
fijne motoriek en oog-handcoördinatie. 



Ra 27 Kiepwagen met shovel
Heb je hulp nodig bij het vervoeren van een grote lading? Deze roze kiepauto van Green Toys kan elke 
taak aan!  Plaats de beer in de shovel en laat hem alle klussen opknappen! Met de kantelbare kiepbak 
verplaats je met gemak zand en andere materialen. De artikelen zijn duurzaam, veilig en gemaakt van 
100% gerecycled kunststof. 
Rb 51 Auto large
Grote blauwe speelgoedauto van stevig kunststof. De achterzijde biedt ruimte om zand of speelgoed op
te vervoeren, maar je kunt er ook zelf een ritje op maken. 
Rb 52 Betonmolen
Maak echt cement op de bouwplaats met deze betonmolen met accessoires van Polesie. Zet de 
veiligheidshelm op en draai aan het wiel op de zijkant om de betonmolen te laten mixen. Met de hendel 
aan de andere zijde draai je de bak naar beneden om het cement te lozen. 

Rb 53 Bolderkar
De handige BIG Bolderkar kan je door het handige formaat gemakkelijk overal mee naartoe nemen. De
robuuste wielen zorgen ervoor dat de bolderkar stabiel over de grond blijft rijden. De maximale 
belasting van de bolderkar is 50 kg. 
Rb 55 Croquet
Plaats de boogjes in het gras en probeer om de beurt het balletje er tussendoor te slaan. De set is 
gemaakt van stevig hout en afgewerkt met herkenbare kleuren. Op de handige trolley met geruisloze 
wielen neem je het spel overal mee naar toe. 
Rb 56 Boksbal
De boksbal heeft een diameter van 23 cm en is gemaakt van kunstleer. De standaard is in hoogte 
verstelbaar van 100 tot 130 cm. De voet van de standaard kan worden gevuld met water of zand voor 
extra stabiliteit. Geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar. 

In deze vakanties zijn wij gesloten:
Zomervakantie: zaterdag 20 juli t/m 2 september 2019
Vrijdagavond 19 juli, 19-20.30 uur,  voor het laatst open!



Na 2 maanden als vrijwilliger bent u gratis lid en blijft u gratis lid totdat u ons weer verlaat.

Wij zoeken nieuwe vrijwilligers voor de uitleen op dinsdagmorgen/woensdagmorgen( 8.30-11.00 uur) en
zaterdagmorgen(9.30-11.00 uur)

https://speelotheekveenendaal.jimdo.com/…/uitleenmedewerker/

Al onze medewerkers zijn vrijwilligers. Met hun enthousiasme en inzet houden zij de speelotheek open.

Misschien hebt u er wel eens over gedacht om ons team te komen versterken. De speelotheek kan ook
uw hulp heel goed gebruiken! Van onze vrijwilligers wordt verwacht dat zij interesse hebben in 
kinderen, spelen en speelgoed. 

Iedereen is van harte welkom, moeders, vaders, oma’s en opa’s.

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.

Speelotheek Veenendaal wenst u een fijne en speelse zomer.

https://www.facebook.com/groups/297440247366334/?source_id=415624078468603
https://speelotheekveenendaal.jimdo.com/?fbclid=IwAR0x_iuSKjEdcDX_qZy2qA61R2WlbFRCRXUWPkqF-EgXdNNxzxccFEcdCYA

