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Cb 4 Mickey Mouse Kasteel
Met de 60 houten blokken van Disney Junior maakt je baby een prachtig kasteel of een leuk huis voor
z'n favoriete personages!
CC 26 Kapla TomTect
Spelen met TomTect stimuleert de ontwikkeling van de fijne motoriek, fantasie en
concentratievermogen. Niet in combinatie met de traditionele Kapla bouwplankjes te gebruiken.
D 49 Vliegtuig Playmobil 123

D 50 Bus Playmobil 123
D 51 Ziekenwagen Playmobil 123
D 52 Boot Playmobil 123

D 53 Garage Playmobil 123
D 55 Muziekmat Dieren
Deze superleuke, interactieve speelmat komt tot leven als jouw kind er op loopt. Welk dierengeluid
hoort bij welk cijfer?
EI 17 Paardenstal
Deze grote houten stal biedt onderdak aan een groep van acht gevlekte paarden.

EI 31 Vliegtuig Playmobil
EI 40 Kassa L.T.
Met deze Little Tikes Count & Play kassa leert het kind vormen en nummers herkennen en combineren.
De kassa opent met de hendel aan de zijkant. Met munten, biljetten en een credit card. Geschikt voor
kinderen vanaf 2 jaar
EI 62 Racebaan met oplegger
De nieuwe Grand Prix set van waytoplay tovert je huis of tuin om tot een circuit. Ben je klaar voor de
start? Deze grote oplegger heeft zes raceauto's in verschillende kleuren.

Ga 3 Rupsje Nooit genoeg kan geen genoeg krijgen van eten. Hoe meer Rupsje eet, hoe langer hij
wordt.
Ga 11 Frozen 2 Elsa's magische krachten
Elsa gaat op een magische reis, maar heeft de hulp de nodig van haar magische vrienden.
Ga 14 Halli Galli Junior
Spectaculair reactiespel voor kinderen vanaf 4 jaar!

Ga 21 Bob Bilnaad
In het spel Bob Bilnaad kies je om de beurt een gereedschap en maak je het vast aan zijn riem. Wees
voorzichtig! Als zijn broek afzakt tijdens jouw beurt, zal er water sproeien en lig je eruit. De speler die
erin slaagt om zijn broek niet af te laten afzakken, wint!
Ga 25 Karel Koekoek
Ben jij Karel Koekoek te slim af, zodat je niet als eerste drie kaartjes verliest?
Ga 31 5 Little fish
Jumbo Five Little Fish is het leukste spel voor kleintjes vanaf 3 jaar. Met Jumbo Five Little Fish
zwemmen in de vijver vissen van alle kleuren. Kijk onder de waterlelies welke vis je moet vangen!

Ga 36 K3 op naar de top
Breng de K3'tjes naar de top van de hitparade en win dit leuke spel!
Ga 37 Ezeltje strek je
Hang zoveel mogelijk voorwerpen aan het zadel van de ezel, maar let op, als hij gaat schoppen vliegen
de spullen in het rond.
Ga 38 Bobby bijt
Voorzichtig als je probeert de botjes uit Bobby zijn voorraad te stelen. Wordt hij wakker en bijt hij je,
jammer! Dan ben je af en is de volgende speler aan de beurt.

Ga 39 Dennis de Draak
Het doel van dit spel is om zo veel mogelijk juiste schatten te verzamelen.
Ga 40 Maak papa niet wakker
Want als Papa wakker schrikt tijdens jouw beurt, wordt je weer terug naar bed gestuurd! Wie het eerste
bij de koelkast aankomt is de winnaar.
Gb 2 Pizza express
Bij het pizza express spel gaat het erom wie als snelste een pizza klaarmaakt.

Gb 4 Dokter prik
Ben jij dapper genoeg om je prik te ontvangen? Terwijl het virus van speler naar speler gaat, wordt de
spanning groter en groter.
Gb 7 Halli Galli
Halli Galli is een spectaculair reactiespel. Wie tot 5 kan tellen, kan meedoen!
Gb 10 Exploding Kittens
Exploding Kittens is een fantastisch kaartspel voor mensen die van katten, explosies, laserstralen en
soms ook van geiten houden. Dit tactische spel is een variant van Russisch roulette, maar dan met
exploderende kittens.

Gb 12 Wat doe je met je zakgeld?
Want wie zijn zakgeld slim inzet, wint.De kinderen beslissen zelfstandig, of en waarvoor zij hun geld
uitgeven. Zo wordt het bewustzijn voor prijzen en rekenen met geld geoefend.
Gb 18 Dokter Bibber
Jij bent de dokter die de patiënt gaat verlossen van zijn pijn. Maar wees voorzichtig, want de patiënt is
erg gevoelig!
Gc 45 Seconds
Je speelt in teams. Een van jullie probeert binnen 30 seconden zoveel mogelijk van de 5 begrippen op
een kaartje te omschrijven.

L2
Nijntje
L10
Zeedieren
OC 1 Puzzelen met Plaatjes Mini Loco
Bij het boekje is een Mini Loco doos met 12 tegeltjes nodig. Deze leg je bovenop de opdrachtkaarten
uit het boekje. Vervolgens los je de puzzels op: Wat is hetzelfde, hoe ziet de tekening eruit als hij af is
en hoe gaat de rij verder? Zijn alle tegels op de juiste plek gelegd, dan ontstaat er een kleurrijke
afbeelding als je de Mini Loco doos omdraait.

OC 10 Herfst/ Winter/Lente/Zomer Mini Loco
In de herfst kun je paddenstoelen zoeken in het bos, poppetjes maken van kastanjes en spelen in de
regen.
In de winter ga je natuurlijk sneeuwpoppen maken en trek je lekkere warme kleren aan. Als die leuke
dingen komen terug in de puzzels in dit boekje.
In de lente worden jonge dieren geboren, komen de bloemen weer op, gaan de koeien weer naar
buiten.
In de zomer kun je schelpen zoeken op het strand, lekker zwemmen in het zwembad en vakantie
vieren. In de lente worden jonge dieren geboren, komen de bloemen weer op, gaan de koeien weer
naar buiten.
OC 13 K3 Mini Loco
K3 maakt mensen gelukkig, met blije, pakkende liedjes. Maak jij Hanne, Marthe en Klaasje gelukkig
door met hen deze leuke Loco puzzels op te lossen?
OC 16 Nijntje Bambino Loco
Nijntje is terug! Ze heeft bloemetjes, voertuigen, haar vriendjes en neemt de hele familie Pluis mee.
Daar ga je lekker mee spelen en oefenen.
OC 18 Knuffeldieren/ Waar hoort het bij Bambino Loco
Mijn Knuffeldieren is een kleurrijk Loco boekje vol met vrolijke afbeeldingen. Pak je Bambino Loco doos
met 6 tegeltjes erbij en leg hem bovenop de platen van het Bambino boekje. Welk knuffeldier is
hetzelfde, wat heeft de pop aan en welk dier zie je op het puzzelstukje?

Muts en sjaal, emmer en schep, hond en band, wat hoort er veel bij elkaar! Met de vrolijke plaatjes leer
je combineren en vergelijken door goed te kijken en flink na te denken.

OC 19 Boerderijdieren/ Waar hoort het bij? Bambino Loco
Wat zie je allemaal op de boerderij? Wat is hetzelfde dier of plaatje? Waar woont de hond? En de spin?
Van wie zijn die voetstappen? Ga op ontdekkingstocht in dit boekje!
Trui en wol, blaadjes en een hark, die horen bij elkaar. En… wat koop je in welke winkel? Wat hoort er
veel bij elkaar! Met de vrolijke plaatjes leer je combineren en vergelijken door goed te kijken en flink na
te denken.
OC 20 Muis Bambino Loco
Piep! Daar is Muis. Ze verkleedt zich, rijdt zebra en paard, voetbalt in de tuin en doet nog veel meer.
Puzzel je mee? Met de vrolijke plaatjes leer je combineren en vergelijken door goed te kijken en flink na
te denken.
OC 21 Voertuigen Electro
Vind het juiste antwoord op iedere vraag. Raak met de punt van de pen het antwoord aan. Als het
antwoord goed is, hoor je een muziekje en gaat het lampje branden.
OC 24 Woezel & Pip Electro
Zoek bij iedere vraag het juiste antwoord. Lampje aan? Goed gedaan!
Bij Electro Original zoek je steeds twee dingen bij elkaar door de stekkers in twee gaatjes te steken.
Goed kijken! Gaat het lampje aan? Dan heb je het juiste antwoord gevonden!

OC 26 Dierenpret Electro
Vind het juiste antwoord op iedere vraag. Raak met de punt van de pen het antwoord aan. Als het
antwoord goed is, hoor je een muziekje en gaat het lampje branden.
OI 2 Regenboog stenen
Mooie, zachte, platte kiezelstenen in regenboog kleuren. Klinkt in het Engels eigenlijk veel mooier:
Rainbow Pebbles. De stevige bewaardoos bevat 36 stenen in verschillende felle kleurtjes en 20
werkkaarten. Maak de afbeeldingen met de stenen zo goed mogelijk na.
OI 3 Magneetringen
Met dit spel leren kinderen dat magneten twee verschillende polen hebben en zich of aantrekken of
afstoten. De zwevende magneet is snel gevisualiseerd.
Door de verschillenden opdracht kaarten kan op een interessante manier gewerkt worden aan
concentratie, oplettendheid en coördinatie van de handen.

OS 2 Brandweer rijgen
Vrolijk rijgspel voor kleine brandweerfans. De rijgblokken zijn ideaal om vrij te spelen en ook perfect
voor onderweg.
OS 3 Fruitvlaai
Een hele vlaai vol met fruit om te tellen en te sorteren!
Fruitige taart leert belangrijke vroege rekenvaardigheden, terwijl kinderen de fruitsoorten sorteren op
hun kenmerken. Plaats de sorteerkaarten in de taartbasis om visuele aanwijzingen te bieden die het
succes ondersteunen.
OZ 3 Voelbox
Leer vormen kennen met de Houten Voel-box! Ga achter de doos zitten, steek je handen door de open
zijkanten en voelen maar!

OZ 4 Wereld van de Zintuigen
De Wereld van de Zintuigen is een verzameling spellen voor alle zintuigen. Dit spel bevordert het
horen, zien, proeven, ruiken en voelen, de taalontwikkeling, het geheugen en het reactievermogen.
Geschikt vanaf 4 jaar.
Pa 5 Nijntje blokken
Vrolijke Nijntje Blokkenpuzzel met 6 afwasbare stukjes. Maak 6 verschillende puzzels!
Pa 17 Sam blokkenpuzzel
6 blokken vormen samen 6 puzzels
Pa 20 Minnie Mouse blokkenpuzzel
12 blokken vormen samen 6 puzzels

Pa 21 Prinsessen Disney
4 puzzels van 12,16,20 en 24 stukjes
Pa 22 Sam de Brandweerman
2 keer 12 stukjes
Pa 23 Frozen Disney
2 keer 24 stukjes

Pb 2 Cars
3 keer 49 stukjes
Pb 4 Prinsessen Disney
3 keer 49 stukjes
Pb 5 Sam de Brandweerman
3 keer 49 stukjes

Pb 6 Mickey Mouse en vrienden
3 puzzels van 49 stukjes
Pb 11 Paw Patrol
100 stukjes
Pb 12 Prinsessen Disney
100 stukjes

Pb 14 Spirit
De wilde hengst van het woeste westen
100 stukjes
Pb 15 Fairies Disney
100 stukjes
Pb 16 Frozen Disney
100 stukjes

PL 2 Color Cube Sudoku
Enkele keren omdraaien zal niet volstaan om deze geniale Sudoku op te lossen.
1. Draai en organiseer je kleurkubussen tot een vierkant van 3 x 3 blokjes.
2. Wanneer de negen kleurkubussen op hun plaats staan en elke kleur precies één keer voorkomt in
elke rij en elke kolom heb je gewonnen.
SC 1 Eenhoorn Fonkelglans Stapelwolken
De spelers werken samen en gebruiken hun vingervaardigheid bij het stapelen van de eenhoorns en
wolken. Als ze handig stapelen en bovendien alle wolkenkristallen verzamelen, winnen ze samen.

In deze vakanties zijn wij gesloten:
Voorjaarsvakantie: 23 februari t/m 2 maart 2020
Goede vrijdag: 10 april 2020
Paaszaterdag: 11 april 2020
Meivakantie: 26 april t/m 4 mei 2020
Zomervakantie: zaterdag 18 juli t/m 31 augustus 2020
Herfstvakantie: 18 t/m 26 oktober 2020
Kerstvakantie: zaterdag 19 december t/m 4 januari 2021

Word vrijwilliger en u bent gratis lid van de speelotheek!
Wij zoeken nieuwe vrijwilligers voor de uitleen op zaterdagmorgen(9.30-11.00 uur)
en
Wij zijn ook op zoek naar een handig persoon, iemand die ons kapotte speelgoed kan repareren.
Bent u zo iemand of kent u iemand laat het ons weten!
en
Wij zijn op zoek naar een Interieurverzorg(st)er, die regelmatig wil schoonmaken in de
speelotheek! Dus is u hobby schoonmaken: laat het ons weten!
Na 2 maanden als vrijwilliger bent u gratis lid en blijft u gratis lid totdat u ons weer verlaat.
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, ook 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.

