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Van de redactie 
Zoals beloofd stuur ik hierbij een overzicht van het speelgoed dat de speel-o-theek heeft aangeschaft en 
in de uitleen is gekomen van augustus vorig jaar tot en met halverwege januari dit jaar. 
Het assortiment is breed en uitgebreid. Voor elke leeftijd of type kind is bij de speel-o-theek altijd wel een  
leuk spelletje te vinden. 
 

Vrijwilligers 
De speel-o-theek is nog op zoek naar twee medewerkers die op zaterdag met de uitleen kunnen helpen. 
Afgelopen jaar zijn er 5 vrijwilligers gestopt. Alle vijf vrijwilligers stonden op de zaterdag uitleen. 
Het rooster voor de 1

ste
 helft van 2011 is gelukkig toch nog rond kunnen komen met de komst van twee 

nieuwe vrijwilligers. Maar de speel-o-theek heeft het streven om voor elke uitleen met drie vrijwilligers te 
staan, ook om lange wachtrijen te voorkomen. Dus heeft u tijd om een paar uurtjes (eens in de 3 weken 
als u toch uw speelgoed komt ruilen) mee te helpen: U bent van harte welkom. Kinderen mogen 
natuurlijk gewoon meekomen! 
 

Speelgoed van het jaar 2010! 
De speelgoed van het jaar verkiezing is een vrij commerciële aangelegenheid en is niet altijd kwalitatief 
even goed, wat speelwaarde betreft. Bovendien klopt de leeftijd niet altijd met de categorie waarin het 
genomineerd is: 
b.v. 36 Cube is genomineerd in de categorie 12 jaar en ouder maar is ook voor jongere kinderen leuk. 
 

0- 4 jaar 
SMARTMAX - MAGNETIC DISCOVERY; Smart winnaar. 
C 56   - Jumbo magnets is heel vergelijkbaar, daarom hebben we Smartmax niet gekocht. 
G 323 - Hop Kikker hop. 
 
4 - 6 jaar 
F2       - Grote dierentuin; Playmobil winnaar. 
G 331 - Takkie Kakkie. 
G 328 - Smart Car (een denkspel van Smart Games). 
 
6 - 8 jaar 
G 319 - Lego Spellen Minotaurus; Lego, 8 - 12 jaar 
G 327 - Club 2% 
  
8-12 jaar 
Lego City vrachttrein. Lego : niet gekocht: te veel onderdelen. 
C 91 Lego vrachtwagen is wel aangeschaft door de speel-o-theek. (dat zijn ook al 278 onderdelen!) 
C 92 Lego brandweerauto + boot is ook gekocht. 
 
12+ jaar 
Tricoda, King 
Niet gekocht, doelgroep komt niet zoveel langs bij ons, misschien schaffen we het toch aan. Zag er leuk 
uit. 
G 320 - 36 Cube (Smart Games): ook geschikt voor jonger, namelijk vanaf 8 jaar. 
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Nieuw Speelgoed 
Hier is een overzicht van het nieuwe speelgoed dat in de afgelopen vier maanden (augustus t/m januari) 
in de uitleen is gekomen. 
 
 
B36    Step groot 
Leeftijd  : 4 jaar 
Merk  : E&L Cycles type Yipeeh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B80    Trekbeest 
Leeftijd  : 1 jaar 
Merk  : Selecta 
De rups rolt als een „golf“ achter de kinderen aan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

B84    Duwstok Kikkers 
Leeftijd  : 1,5 jaar 
Merk  : Selecta 
Duwstok met 3 kikkers aan touwtjes. 
 
 
B93    Duwstok met Balletjes 
Leeftijd  : 1,5 jaar 
Merk  : Selecta 
Duwstok met balletjes aan touwtjes. 
 
 
B96    Duwwagen Wally Wals 
Leeftijd  : 1 jaar 
Merk  : Haba 
Poppetje is uitneembaar. 
Met beweegbare wals en twee meerollende rondhoutjes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B97    Vangspel Vliegenvis 
Leeftijd  : 5 jaar 
Merk  : Haba 
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Vliegensvis kan je met z'n tweeën of alleen spelen. Als je met z'n tweeën speelt, krijgt iedere speler een 
schepnet. Doe de bal in één van de schepnetten. Ga met voldoende afstand tegenover elkaar staan. De 
speler met de bal probeert nu om hem uit zijn/haar schepnet te slingeren zodat hij in de richting van de 
andere speler vliegt. Deze probeert de bal met zijn/haar schepnet op te vangen en gooit hem vervolgens 
weer terug. Als je Vliegensvis alleen speelt, kan je de bal met je schepnet in de lucht gooien en 
vervolgens proberen hem weer op te vangen. 
 
Je kan natuurlijk ook met één schepnet spelen: een speler gooit de bal 
omhoog en de andere probeert hem met zijn/haar schepnet te vangen. 
 
 
 
C42    Hello Kitty Manege 
Leeftijd  : 2,5 jaar 
Merk  : Unico Plus 
Bestaat uit in totaal 41 bouwstenen (past op Lego Duplo) en inclusief 3 Hello Kitty minifiguren en 3 
dieren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C45    Duplo Caravan 
Leeftijd  : 2 jaar 
Merk  : Duplo 
Het is heerlijk weer en mama, papa en de baby gaan met hun caravan op vakantie.  

• Mama speelt met de baby terwijl papa het eten klaarmaakt op de barbecue. 

• Na het eten gaat de baby heerlijk slapen in de caravan. 

• Inclusief 3 Duplo figuren. 

• Deze set bevat 21 stukjes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
C46    Duplo Dierenwinkel 
Leeftijd  : 2 jaar 
Merk  : Duplo 
Dierenwinkel met schattige diertjes en dierenvoer incl. 2 figuren. 
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F12    Camper Playmobil 
Leeftijd  : 4 jaar 
Merk  : Playmobil 
Camper met fietsen, tafel, stoelen, poppetjes. 
Met opslagruimte voor fietsen en een bagagerek op het dak. 
Met vele accessoires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
F80    Dierenziekenhuis Playmobil 
Leeftijd  : 5 jaar 
Merk  : Playmobil 
Tips  : Genomineerd speelgoed van het jaar 2008 
Volledig ingerichte dierenartspraktijk met ontvangstruimte, operatietafel, vele leuke diertjes en tal van 
accessoires. Hier worden de zieke dieren goed verzorgd! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
F133    IJsset 
Leeftijd  : 3 jaar 
Merk  : Santa´s Toys 
 
 
F155    Piratenschip 
Leeftijd  : 3 jaar 
Merk  : Mega Blocks 
Met een werkend kanon en een geheime, leuke val. Compleet met blokken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F561    Dierentuin Playmobil 
Leeftijd  : 4 jaar 
Merk  : Playmobil 
Leeuwenfamilie met apenboom. Set wordt geleverd met complete leeuwenfamilie incl. welp en aap met 
jong op de rug. Extra: Een familie stokstaartjes met een verzorger. 
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G311    Airport 
Leeftijd  : vanaf 8 jaar 
Merk  : Smart Games 
Aantal spelers : voor 1 speler 
Leg alle puzzelstukken zo op het spelbord, dat de vliegtuigen op de juiste plaats én in de juiste richting 
vliegen. 48 opdrachtkaarten, 4 verschillende niveaus, telkens anders en telkens moeilijker.  
Ideaal denkspel voor kinderen en volwassenen, spannend tot en met het laatste puzzelstuk. 
 
 
G312    IQ Puzzler 
Leeftijd  : vanaf 6 jaar 
Merk  : Smart Games 
Aantal spelers : voor 1 speler 
Puzzel voor elk IQ en denkniveau, eenvoudige spelregels en uren speelplezier! 
De opdrachten zijn van eenvoudig tot zeer moeilijk, er zijn 365.000 combinatiemogelijkheden. 
maak geraffineerde 2d puzzels van de 3d pyramides. 
 

 

G313    IQ Cabin 
Leeftijd  : vanaf 6 jaar 
Merk  : Smart Games 
Aantal spelers : voor 1 speler 
IQ Cabin is een abstract denkspel van Smart Games. Een handige meeneempuzzel met 202 opdrachten 
van makkelijk tot razend moeilijk. Train je geheugen en vergroot je concentratievermogen met dit 
compacte spelletje! 
  
Er zijn 202 opdrachten: 144 uitdagingen in 2D en 58 uitdagingen in 3D. Er zijn vijf verschillende niveaus, 
de moeilijkheidsgraad wordt vooral bepaald door het aantal puzzelstukken dat je zelf moet leggen. 
Sommige opdrachten hebben zelfs meerdere oplossingen. 
 

 

G317    Op de Kinderboerderij 
Leeftijd  : vanaf 4 jaar 
Merk  : Jumbo 
Aantal spelers : 3 tot 5 spelers 
Een lottospel voor 3 – 5 spelers vanaf 4 jaar. 
Elke kleuter krijgt een kaart waar telkens zes dieren in verschillende kleuren op ontbreken. De spelleider 
heeft een grote zwarte zak waar al die dieren in verstopt zitten. Hij pakt zonder te kijken een dier uit de 
zak en laat alle spelers er even naar kijken. Wie het eerst merkt dat het getoonde dier op zijn kaart 
ontbreekt, zegt dat aan de spelleider. Die krijgt dan het dier en legt het op zijn kaart. Als je fout bent, 
moet je echter een beurt overslaan. Wie het eerst zijn kaart compleet heeft, wint het spel. 
 

 

G318    Mijn eerste dokter Bibber 
Leeftijd  : vanaf 4 jaar 
Merk  : Hasbro 
Aantal spelers : 2 tot 4 spelers 
Haal verschillende onderdelen uit het lichaam van de patiënt, maar doe dit met erg veel zorg. Zodra je de 
patiënt op bepaalde plekken aanraakt, zal hij het uitschreeuwen van de pijn. 
 
Speel dit spel met 2 tot 4 spelers en zorg dat de patiënt bij jou de minste pijn heeft. 
 
 
G319    Minotaurus (Legospel) 
Leeftijd  : vanaf 7 jaar 
Merk  : Lego 
Aantal spelers : 2 tot 4 spelers 
Tips  : Speelgoed van het jaar 2010 
    Op youtube zijn een aantal demonstraties 

Spel zo inleveren als in startopstelling, met witte controlevellen eroverheen, 
anders is het niet te tellen. 
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Het spel wordt eerst gebouwd, dan gespeeld en kan vervolgens veranderd worden. Bovendien bevat elk 
spel de unieke, veranderbare Lego Dobbelsteen. De machtige Minotaurus woont in een labyrint waar hij 
een geheime tempel bewaakt. Voer als eerste je helden naar de tempel, ontwijk de Minotaurus en bouw 
hindernissen op voor je tegenstanders. Een spel voor de hele familie. 
 
Minotaurus is qua vormgeving, qua speelattributen en wat betreft de spelregels een spannend spel. 
Maar, wat er zo leuk aan is dat kinderen zich eerst in de spelregels van het spel moeten voegen (goed 
om in spel te leren je te handhaven in de samenleving!). Maar ook, dat ze het speelveld, maar 
BOVENAL de spelregels, mogen veranderen. Zo leren de spelers dat het spel andere dimensies kan 
krijgen en ook dat je je wel aan die veranderde spelregels 
moet houden, anders gaat het spel niet door. Kortom: spelen, 
spannend, bouwen, veranderen en aanpassen aan jouw 
regelwensen. 
 
 
 
 
G320    36 Cube 
Leeftijd  : vanaf 8 jaar 
Merk  : Think Fun 
Aantal spelers : voor 1 speler 
Tips  : Genomineerd speelgoed van het jaar 2010 
Dit spel traint je ruimtelijk inzicht en je doorzettingsvermogen. Het leert je logisch te combineren en met 
schattingen om te gaan. Doet verder een groot beroep op je geheugen om alle geplaatste combinaties te 
onthouden en te overzien. 
 
De regels zijn heel eenvoudig: zet de kubus zo in elkaar dat elke kleur slechts één keer voorkomt in elke 
rij of kolom. Alle torens moeten even hoog zijn. Kijk in het begin gewoon hoe ver je komt en probeer 
daarna het resultaat te verbeteren.  
 

 

G322    Mijn eerste Wie is het? 
Leeftijd  : vanaf 4 jaar 
Merk  : Hasbro MB 
Aantal spelers : voor 2 spelers 
 

 

G323    Hop kikker hop 
Leeftijd  : vanaf 3 jaar 
Merk  : Hasbro MB 
Aantal spelers : 2 tot 4 spelers 
Tips  : Genomineerd speelgoed van het jaar 2010 
Hop Kikker Hop combineert een aantal zaken. Kinderen moeten bewegen om het te spelen, dat past bij 
de bewegingsdrang van deze jonge leeftijd. Je kunt het binnen en buiten spelen, de kikker hupt en 
springt en heeft een aantal opvallende kleuren waar een kind graag naar kijkt. Je leert richten en de 
juiste druk in de blaasbalg te bepalen, want anders springt de kikker niet of te ver weg. 
Het is een sociaal spel, biedt althans de mogelijkheid om samen te spelen en samen te concurreren wie 
het beste kan. 
 
 

G324    Letterkasteel (maan roos vis spel) 
Leeftijd  : vanaf 6 jaar (groep 3) 
Merk  : Zwijsen 
Aantal spelers : 2 tot 4 spelers 
Het doel van het spel is dat jouw ridder het eerst bij de prinses is om haar te redden. Om haar te 
bereiken heb je letters en woorden nodig, waarmee je een trap kunt bouwen. 
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G326    Welterusten (mijn eerste spellen) 
Leeftijd  : vanaf 2 jaar 
Merk  : Haba 
Aantal spelers : 1 tot 4 spelers 
Drie prachtige welterusten-spelletjes waarin het schaapje Dromeline over de wolken huppelt en met de 
sterren speelt. Het voor kinderen bedoelde spelmateriaal is ideaal voor kleine kinderhandjes en is een 
eerste kennismaking met spelregels. 
 
Met twee kleurendobbelspelletjes, een solitairevariant en een welterusten-verhaaltje om voor te lezen. 
 

 

G327    Club 2% 
Leeftijd  : vanaf 4 jaar 
Merk  : Jumbo 
Aantal spelers : voor 1 speler 
Tips  : Genomineerd speelgoed van het jaar 2010 
Leuke hersenkrakers voor kleine en grotere kids! 
84 Leuke, uitdagende raadsels die het logisch denken bevorderen. De raadsels zijn gebaseerd op 
Einsteins raadsel, waarover de vermaarde natuurkundige zei dat slechts 2% van de mensheid het kan 
oplossen. Behoor jij tot die slimme 2%? 
 
 
G328    Smart Car 
Leeftijd  : vanaf 3 jaar 
Merk  : Smart Games 
Aantal spelers : voor 1 speler 
Tips  : Speelgoed van het jaar 2010 in België 
SmartCar is een houten spel dat meegroeit met de vaardigheden van jouw kind. Kan jij de auto 
monteren? Het automodel blijft steeds hetzelfde, maar de bouwplannen worden voortdurend moeilijker! 
Is je auto klaar? Dan is het tijd voor een testritje. Maar vergeet niet om je ogen op de weg te houden. 
 
Inhoud: 48 opdrachten van makkelijk naar moeilijk, oplossingen, houten chassis en 4 kleurrijke houten 
blokken. 
 
 
G329    Kannibaal Monsters 
Leeftijd  : vanaf 7 jaar 
Merk  : Smart Games 
Aantal spelers : voor 1 speler 
Kannibaal Monsters, een logisch denkspel. Laat monsters elkaar opeten, door ze te stapelen. Een 
monster kan alleen eten wanneer het past op het monster dat het wil opeten. Wie blijft er als laatste over 
 
 
G370    Lego Creator 
Leeftijd  : vanaf 5 jaar 
Merk  : Jumbo 
Aantal spelers : 2 tot 4 spelers 
Probeer als eerste het voorwerp te bouwen dat op je eigen opdrachtkaart staat. Zodra iemand zijn 
bouwwerk heeft voltooid, heeft hij het spel gewonnen. Het spel bevat naast het spelbord 12 monsters en 
een opdrachtenboekje met 48 opdrachten in vier verschillende niveaus. 
 
 

P120    Rupsje Nooitgenoeg 
Leeftijd  : vanaf 2 jaar 
Merk  : University Games 
Aantal  : 43 stukjes 
4 houten puzzels van 6, 9, 12 en 16 stukjes. 
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P191    Piratenschip (Playmobil) 
Leeftijd  : vanaf 8 jaar 
Merk  : Schmidt 
Aantal  : 200 puzzelstukjes + 1 poppetje. 
 
 
V46    Mega Mindy verkleedpak met cape 
Leeftijd  : 3 t/m 5 jaar 
Maat  : maat/ taille: 110 
Type stof : Polyester 
Merk  : Studio 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V47    Mega Toby verkleedpak 
Leeftijd  : 6 t/m 8 jaar 
Maat  : maat/ taille: 128 
Type stof : Polyester 
Merk  : Studio 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V48    Piratenpak 
Leeftijd  : 3 t/m 8 jaar 
Maat  : maat/ taille: 110 
Merk  : Kids Touch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z28    Kiekeboe beestjes Boerderijdieren 
Leeftijd  : 1 jaar 
Merk  : Redbox 
Pop up boerderijdieren. De koe, het paard, de schaap en de hond. Laat uw kindje op een leuke en 
speelse manier kennis maken met vier boerderijdiertjes. 
Draai, klik en druk op de knoppen. Wanneer uw kindje op de juiste manier de knoppen beweegt komen 
de diertjes tevoorschijn. 
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Z86    Magnetische stapelbeestjes 
Leeftijd  : 6 maanden 
Merk  : Lamaze 
Heldere contrasterende kleuren stimuleren het gezichtsvermogen. Stapel de figuurtjes op verschillende 
manieren. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Z102    Activity Centre van hout 
Leeftijd  : 1,5 jaar 
Merk  : EverEarth 
De houten activiteitentuin bevat verschillende figuren en activiteiten, zoals de kralenbaan, draaiende 
delen en enkele vlinders. 
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De nieuwsbrief verschijnt 2 á 3 keer per jaar. 
 
 
 

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


