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Huisstijl … 

En dit is het geworden: onze nieuwe huisstijl!  

De naam en het logo van speelotheek De Blokkendoos zal meer en meer 

vervangen worden door de naam speelotheek Vianen met het nieuwe logo. 

Ook onze website www.speelotheekvianen.nl wordt gerestyled (met dank 

aan studenten van de Grafische School Utrecht). We hopen de website op 

korte termijn ook in de lucht te hebben. De opzet is dat ons hele 

assortiment straks op de website te vinden is (mét leeftijdindicatie), zodat 

u thuis op uw gemak ook al kunt kijken wat u wilt lenen!   

   

Poppenvoorstelling 1 juni over Kikker Koosje … 

Naast het uitlenen en terugbrengen van speelgoed tussen 10 en 12 uur 

kunnen de kinderen op zaterdag 1 juni om 11 uur naar de 

poppenvoorstelling over Kikker Koosje komen kijken.  

Kikker Koosje is erg verdrietig, omdat de andere dieren 

niet met hem willen spelen. Zal hij toch nog een vriendje 

vinden? Kom naar de voorstelling en ontdek het zelf!      

Een verhaal over vriendschap en samen spelen, speciaal 

voor peuters en kleuters, maar natuurlijk zijn alle 

kinderen (en ouders, gastouders, verzorgers) van harte 

welkom! 

Heeft u een kind op peuterspeelzaal De Klimop? Dan heeft u laatst een 
abonnement gekregen, waarmee u speelgoed voor uw kind kunt lenen.  
Voor of na de voorstelling kunt u het abonnement dan komen activeren!  

 
De voorstelling is gratis voor iedereen die wil komen kijken! 

 
Datum: zaterdag 1 juni 2013 
Aanvang voorstelling: 11.00 uur (duur: ongeveer 10 minuten) 

 

Speelgoed … 

De nieuwe huisstijl, de website… Natuurlijk gaat alles low budget, omdat 

wij het geld liever in nieuw speelgoed steken! Dus: heeft u wensen, laat het 

ons weten (bij voorkeur via de e-mail), dan kunnen we u wellicht blij 

maken .  

http://www.speelotheekvianen.nl/
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KidzFun … 

De speelotheek is nu ook op de kinderactiviteiten kalender van KidsFun te 

vinden, zie www.kidzfunvianen.nl. Naast o.a. de bibliotheek en VBK willen 

wij als speelotheek natuurlijk hierop niet ontbreken. Wat ons betreft een 

prima initiatief om alle kinderactiviteiten van Vianen in één website bijeen 

te hebben. We hopen natuurlijk dat hiermee nóg meer kinderen de weg 

naar de speelotheek zullen vinden! 

 

De Prenter …  

Rond de herfstvakantie is het zover en verhuizen wij naar de nieuwe 

locatie van de brede school, De Prenter (nabij de Aldi).  

Op vrijdag 21 juni van 16:00-19:30 uur willen alle nieuwe bewoners zich 

graag aan u voorstellen (en kunt u alvast een indruk krijgen van het 

nieuwe pand). Ook wij zijn hier natuurlijk van de partij.  

Er zullen allerlei activiteiten te doen zijn, zoals graffiti spuiten, 

edelsmeden, suikerspin eten, blikgooien, poppenspel etc. etc. We nodigen 

u als lid / belangstellende hierbij graag uit om ook te komen kijken! 

Noteert u de datum alvast?  

Graag tot ziens! 

 

Met vriendelijke groet 

Petra Koeleman, namens het bestuur 

 

 

Adres:      Openingstijden: 

Brugstraat 1 (bij trap naar Stadshof)  Zaterdag    10:00-12:00 uur 

4131 AZ  Vianen    Woensdag  14:00-15:30 uur 

Tel.nr. Secretariaat: 0347-373.124 Extra open:                                                    

1e woensdag v.d. maand 10:00-11:00 uur 

 

http://www.kidzfunvianen.nl/

