
          

04 januari 2007     

Aan alle leden van Speel-o-theek Klapstuk   

Beste wensen voor 2007 
Alle medewerkers van Speel-o-theek Klapstuk wensen u een voorspoedig nieuwjaar. Ook wensen 

wij u veel speelplezier voor 2007! Ook dit jaar wil de speel-o-theek u en de 
kinderen graag helpen met het uitlenen van speelgoed. Door het inkopen 
van nieuw eigentijds speelgoed, willen we het spelen met speelgoed 
aantrekkelijk en afwisselend houden. In deze nieuwsbrief ziet u een 
overzicht welk nieuw speelgoed er in uitleen is.  

Openingsdata 
De eerste uitleendagen in 2007 zijn op woensdag 10 januari

 

en zaterdag 13 januari. 
Een uitgebreid rooster wordt naar u verstuurd per e-mail of kunt u ophalen op de Speel-o-theek.  

Lidmaatschapskaarten 2007 
De lidmaatschapskaarten voor 2007 liggen klaar! Het lidmaatschap blijft € 6,- per jaar. Het 
leenbedrag en de boetes zijn ook hetzelfde gebleven. Wilt u bij het ophalen van u kaart de 
gegevens controleren op eventuele fouten en dat dan aan ons doorgeven.  

Tassen 
Als u uw lidmaatschapskaart van 2007 ophaalt krijgt u van ons een grote “speel-o-theken tas”. 
Op deze tas staan vijf namen van Leidse Speel-o-theken. Dit is een gezamenlijk project van vijf 
Leidse speel-o-theek gesteund door de gemeente. Altijd handig bij het lenen en terug brengen van 
het speelgoed!  

Batterijen 
Speel-o-theek Klapstuk doet nogmaals een dringende oproep om de batterijen, die bij het 
speelgoed worden meegeleverd, bij het terug brengen van het speelgoed ook weer in te leveren. 
De batterijen die wij meegeven zijn namelijk oplaadbarebatterijen. Deze batterijen worden 
gecodeerd door de Speel-o-theek. De batterijen worden apart van de verpakking meegegeven voor 
een langere houdbaarheid. Wanneer het speelgoed teruggebracht wordt, gelieve de batterijen ook 
apart bij het speelgoed te leggen.  

Vrijwilligers 
Afgelopen jaar zijn twee vrijwilligers gestopt bij Speel-o-theek Klapstuk. We willlen Carla en 
Roellien bedanken dat voor al die jaren dat zij zich hebben ingezet voor onze speel-o-theek. 
En we hopen dat er weer nieuwe mensen komen die tijd vrij willen maken om ons te helpen! 
Wil je helpen met speelgoed uitlenen of speelgoed klaarmaken voor de uitleen? 
Wil je helpen met repareren van speelgoed? 
Vind je het leuk om te helpen met de nieuwsbrief? 
Als een of meerdere taken je aanspreekt, neem contact op met ons.  
Vele handen en ideeën maken het werk licht!!  



 
Nieuw Speelgoed 
Hier is een overzicht van het nieuwe speelgoed dat in de afgelopen zes maanden (01 september 
t/m 31 december) in de uitleen is gekomen. Voor een overzicht met plaatjes van het speelgoed 
kunt u altijd kijken op ons prikbord in de speel-o-theek. Misschien zit er wel leuk spel voor u 
kind(eren) bij!  

C36    Schoolbus met megabloks 
Leeftijd  : 2 jaar 
Merk  : Mega bloks 
Kleine gele schoolbus, Buschauffeur en kleurige blokken (4, 3, 2 en 1 nop)  

C48    Vliegtuig Duplo 
Leeftijd  : 3 jaar 
Merk  : Duplo 
Vliegtuig met openslaande 2 kleppen en 1 zijvleugel.  

C66    Tom Tect 
Leeftijd  : 4 jaar 
Merk  : Tom Tect 
TomTect is het nieuwste product van Kapla waarmee kinderen hun ruimtelijk inzicht kunnen 
bevorderen. TomTect - 420 delig, 120 houten plankjes, 125 smalle  en 175 brede koppelelementen 
Middels deze constructies kunnen kinderen hun fantasie de vrije loop laten en mooie technische 
bouwwerken in elkaar zetten.  

F77    Nijntje’s Speelhuis 
Leeftijd  : 1 jaar 
Merk  : Rubo Toys 
Naast de unieke 3D figuren van nijntje en haar vriendjes zijn er verschillende accessoires om het 
spelen of verzamelen nog leuker te kunnen maken. Alles gemaakt van stevig kunstof. Niet geschikt 
voor kinderen onder de drie jaar vanwege de kleine onderdelen.  

G30    Bonte Ballonnen Nijntje 
Leeftijd  : 3 tot 6 jaar 
Aantal spelers : 2 – 4 
Merk  : Ravensburger 
Dit spel is een vervanging van het oude spel dat versleten was. Het kleurendobbelspel “bonte 
ballonnen” is zeer geschikt als eerste gezelschapsspel voor kleine kinderen. Al spelend met de 
speelborden leren zij onbewust de principes die de basis zijn voor ieder gemeenschappelijk spelen. 
Bovendien leert het kind eerst het rangschikken en later het benoemen van zes kleuren.  

G218    Mesopotamië 
Leeftijd  : Vanaf 10 jaar 
Aantal spelers : 2 – 4 
Merk  : Phalanx 
Het doel van het spel is om met jouw familie als eerste 4 offers te brengen. Deze offers moet je 
eerst in het spel zien te brengen door nieuwe hutjes te bouwen, vervolgens moet je ze naar de 
tempel dragen waar je ze mag offeren als je over genoeg magische energie (zogenaamde mana) 
beschikt. Het spel draait er dus om dat je een doel moet bereiken (offeren), waarvoor je eerste 
bepaalde zaken moet hebben gerealiseerd (hutjes bouwen, mana verzamelen, mana 
opslagcapaciteit vergaren).   

G220    Op het platteland (Auf dem Lande) 
Leeftijd  : 4 tot 10 jaar 
Aantal spelers : 2 – 4 
Merk  : Haba 
Met dit leerspel leren de kinderen eenvoudige natuurlijke verbanden kennen, begrijpen en 
naspelen. De kinderen leren hoe bepaalde levensmiddelen worden verkregen en hoe de winning 
en verwerking van verschillende grondstoffen met elkaar samenhangen. Alvorens met het eerste 
regelspel te beginnen, kunnen de kinderen het materiaal gebruiken om vrij te spelen. Vertel de 
kinderen tijdens het spel over de boerderij, de dieren en de levensmiddelen.   



  
G221    Familie Poen 
Leeftijd  : Vanaf 6 jaar 
Aantal spelers : 2 – 4 
Merk  : Ravensburger 
Een poenig kaartspel. De familie Poen nodigt jullie uit om mee te spelen. Wie met geluk en tactiek 
als eerste z'n kaarten kwijtraakt wint veel geld! De kassa rinkelt, want de verliezers betalen contant.  

G222    Castello del Drago (Nominatie speelgoed van het jaar) 
Leeftijd  : Vanaf 6 jaar 
Aantal spelers : 2 – 4 
Merk  : Beleduc 
Eén voor allen, allen voor één! Castello del Drago is een coöperatief spel. De spelers werken mét 
elkaar in plaats van tegen elkaar. Ze hebben een gezamenlijk doel: als ridders moeten ze het 
kasteel beschermen tegen de draken. Om de beurt gooien de kinderen met de dobbelstenen. Een 
worp kan twee verschillende gevolgen hebben: een ridder verwerft zich een plaats op de kantelen 
of een draak mag voor het kanon worden geplaatst. Op de kantelen vormen de ridders teams die 
vervolgens de kanonskogel omhoog stuwen op de brug. Bij genoeg ridderteams op de brug bereikt 
de kogel het zwaartepunt en rolt aan de andere kant van de brug af, richting de draken. Als 
dominostenen gaan de draken tegen de vlakte. Met tactiek, timing en geluk kan dit doel samen 
bereikt worden!  

G223    Hier klopt iets niet! (Da stimmt was nicht!) 
Leeftijd  : 4 tot 12 jaar 
Aantal spelers : 2 – 6 
Merk  : Haba 
Wie vindt het snelst de verschillen op de kaarten en heeft als eerste twee van de “zeven dwergen” 
voor zich staan? Een sprookjesachtig zoek – en leerspel. Met sprookjesprentenboek.  

G224    Fabulantis 
Leeftijd  : Vanaf 6 jaar 
Aantal spelers : 3 – 6 
Merk  : Selecta 
Een spel over geheimzinnige, wonderbaarlijke en mystieke fabelwezens. Zij leven verborgen in een 
oerwoud toverbos waarin heel vreemde dingen gebeuren: de wegen veranderen verdurend van 
richting. Een betoverd meer helpt je en wijst je de juiste weg naar een fabelwezen.  

G225    Pirates 
Leeftijd  : Vanaf 7 jaar 
Aantal spelers : 2 – 6 
Merk  : Ravensburger 
Rivaliserende piraten terroriseren het Caribische zeegebied. Als één van die piraten val je schepen 
en vestigingen aan, op zoek naar rijke buit. Maar de capaciteit van je schip kent zijn grenzen. Je 
moet voortdurend zorgen voor de juiste verhouding tussen bemanning en bewapening, zodat je je 
rivalen steeds een scheepslengte voorblijft.  

G226    Fladdermax 
Leeftijd  : Vanaf 5 jaar 
Aantal spelers : 2 – 4 
Merk  : Haba 
Elk kind legt z’n eigen vleermuis voor zich op tafel en probeert de vleermuis in zijn eigen, 
tegenovergestelde vak te knippen.  

G227    Nijntje Kiekeboe 
Leeftijd  : 4 tot 8 jaar 
Aantal spelers : 2 – 4 
Merk  : Ravensburger 
Onder de rode schijf zit Nijntje op de fiets en onder de groene Snuffie, de hond. Maar wat zit er ook 
al weer onder de oranje schijf? Een geheugenspel. Door goed te onthouden wat er onder 
verschillende schijven verstopt is, moet je zo veel mogelijk kaartjes verzamelen.   



 
G228    De spin Susan (Susi Spine) 
Leeftijd  : Vanaf 6 jaar 
Aantal spelers : 2 – 4 
Merk  : Haba 
Een tactisch dobbelspel. Voordat het spel begint, weef je eerst het web van Spin Susan met 
spanlatten, een rood elastiek en een wit snoer. Daarna plaats je Susan op een willekeurige lat op 
de plaats waar het rode elastiek zit vastgeklemd. Dan kan het spel beginnen!  

G229    Manilla (Nominatie speelgoed van het jaar) 
Leeftijd  : Vanaf 10 jaar 
Aantal spelers : 3 – 5 
Merk  : 999 Games 
Manilla bestaat uit een aantal smokkelvaarten. Tijdens elke vaart koersen 3 sampans 
(vrachtschepen) met smokkelwaar op de haven van manilla af. Met dobbelsteenworpen wordt de 
voortgang van de schepen bepaald. De schepen varen zelfstandig. De opbrengsten zijn per 
sampan afhankelijk van hun lading. Iedere speler begint met een startvermogen van 2 aandelen en 
30 Peso’s. Met dit geld kunnen zij aan het begin van elke smokkelvaart bieden op de functie van 
havenmeester. Alleen de havenmeester heeft het recht om nieuwe aandelen te kopen. Hij beslist 
welke goederen aan boord van de schepen worden geladen en hij bepaalt de startposities van de 
vrachtschepen. Als de havenmeester bekend is, kunnen alle spelers hun geld uitgeven om met 
behulp van hun handlangers verschillende acties uit te voeren.  

G230    Paniek in de Wei (Nominatie speelgoed van het jaar) 
Leeftijd  : Vanaf 8 jaar 
Aantal spelers : 2 – 4 
Merk  : 999 Games 
De brutale schapen van boer Tjebbe trekken er een dagje op uit om de weilanden in de nabije 
omtrek te verkennen. Lekker tikkertje spelen in de wetenschap dat Rambo de Ram, die menig 
schapenhart sneller laat kloppen, elk moment zijn opwachting kan maken. Maar ze moeten 
oppassen, want de schapenscheerder is in de buurt en staat paraat om elk schaap dat te dichtbij 
komt, te vangen en te scheren. Schapen scoren punten tijdens hun tocht door vier verschillende 
weilanden, die elk hun eigen naam hebben: Tikkertje voor teams, Langs bij Rambo de Ram, Op 
zoek naar het zwarte schaap en verstoppertje voor de schapenscheerder. Het spel is afgelopen als 
het kudde-fiche het einde van het tijdspoor heeft bereikt.  

G231    Dora’s Avontuur 
Leeftijd  : Vanaf 4 jaar  
Aantal spelers : 2 – 4 
Merk  : University Games 
Dora en haar vriendjes zijn op weg naar oma die vandaag jarig is. De wandeling door het bos 
verloopt niet vlekkeloos met al die hindernissen onderweg; een kapotte brug, een te hoge muur, 
een wilde rivier... En de gemene vos Zwieber ligt op de loer om het de spelers nog moeilijker te 
maken! De speler die oma als eerste kan feliciteren, is natuurlijk de winnaar!  

G232    Sprookjesspel Disney 
Leeftijd  : Vanaf 4 jaar  
Aantal spelers : 2 – 4 
Merk  : Jumbo 
Stel je voor dat je een prinses bent in de sprookjeswereld van Disney. Wie zou jij dan willen zijn? 
Ben je Ariel, die vanuit haar koninkrijk onder water op zoek gaat naar haar prins? Of ben je 
Assepoester die haar prins achterlaat op het bal? In het Disney Princess Sprookjesspel kun je 
kiezen welke prinses je speelt en de avonturen beleven van jouw favoriete prinses. Het 
Sprookjesspel is een interactief spel met geluid. De verschillende gesproken opdrachten vertellen 
je precies wat je moet doen.   

P171    Disney: Mickey Mouse 
Leeftijd  : 4 jaar 
Aantal stukjes : 25, 36 en 49 stukjes 
Merk  : Ravensburger 
3 puzzels met Mickey Mouse.  



P172    Disney: Winnie the Pooh 
Leeftijd  : 4 jaar 
Aantal stukjes : 25, 36 en 49 stukjes 
Merk  : Ravensburger 
3 puzzels met Winnie the Pooh.  

Z87    Zeehond vormen 
Leeftijd  : 2 jaar 
Merk  : Plan Toys 
Om de zeehond in elkaar te kunnen zetten, moet je goed kijken welke vormen op elkaar passen.  

Z95    Vormenschildpad Nijntje 
Leeftijd  : 1 jaar 
Merk  : Mercis 
Sorteren, puzzelen en spelen met 3 elementaire vormen en de vrolijke vriendjes van Nijntje.     

Tot ziens in de speel-o-theek!!! 


