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 Aan alle leden van Speel-o-theek Klapstuk 
 

Voor een deel van de Nederlandse basisscholen begint vrijdag de zomervakantie al. Nog nét even tijd 

voor een laatste nieuwsflits van Speel-o-theek Klapstuk. 

 

De zomervakantie periode zal van 12 juli t/m 23 augustus duren. Speel-o-theek Klapstuk zal dan ook 

tijdens deze periode gesloten zijn. 

 

Uw kunt komende woensdag 8 en zaterdag 11 juli speelgoed lenen/terug brengen of gereserveerd 

speelgoed ophalen. 

 

Openingstijden: 

woensdag          : 10.00 uur - 12.00 uur 

Zaterdag             : 10.00 uur - 12.00 uur 

 

De speel-o-theek is na de zomervakantie weer open op woensdag 26 en op zaterdag 29 augustus. 

 

Verbouwing van de grote zaal 

Start van de verbouwing van het clubhuis is dus nog steeds onbekend. De verbouwing is meerder 

keren verplaatst. Er is in juni door de speeltuinvereniging een aanvraag uitgestuurd naar 5 

aannemers. Komende woensdag is er een overleg met o.a. de aannemer die het waarschijnlijk gaat 

doen. 

 

Het doel van de verbouwing is het gebouw een prettiger uitstraling te geven en de huidige 

problemen bij het gebruiken van het gebouw op te lossen. 

 

Het verbouwingsplan dat een Project Groep ontwikkelde viel duurder uit dan het budget dat de 

gemeente ter beschikking stelde. Vervolgens is de PG aan de slag gegaan om bij verschillende 

fondsen subsidie te verwerven. De fondsen hadden enige tijd nodig om onze aanvragen te 

beoordelen; enkele fondsen kwamen zelfs ter plaatse kijken. Uiteindelijk kenden drie fondsen een 

subsidie toe. De verworven subsidies dekken grotendeels het gat in de begroting. Inmiddels was ook 

de aanvraag voor de bouwvergunning ingediend. Dat proces kostte ook geruime tijd vanwege de 

termijn die geldt voor het indienen van bezwaren. De bouwvergunning is begin april 2015 verleend. 

 

 

 

 

 



Nieuw Speelgoed! 

 

D17    Loco mini 

Leeftijd  : vanaf 4 tot 6 jaar 

Merk  : Locoleerspellen/ Noordhoff Uitgevers 

2 boekjes rekenspelletjes 1 & 2 

1 boekje ik leer lezen 

1 boekje ik kan lezen 

1 doosje met 12 blokjes 

 

E17    Magic Symbolo en Horlogium 

Leeftijd  : voor 10 tot 14 jaar 

Merk  : Djeco 

Magic Symbolo is een ringenset met in de rand symbolen voor een jonge goochelaar, die altijd de 

ringen uit het koord van de toeschouwer weet te bevrijden! 

Magic Horlogium is een kaartenklokkenset voor een jonge goochelaar, die altijd weet te raden welk 

uur de toeschouwer heeft uitgekozen! Verras vrienden en vriendinnen met deze goocheltrucs. 

 

E18    Spiralen 

Leeftijd  : voor 7 tot 13 jaar 

Merk  : Djeco 

Spiralen tekenen is een klassieke activiteit met een nieuwe twist van het merk Djeco. Met het 

magnetische werkblad, verschillende spiralen en geïllustreerde achtergronden maken kinderen 

prachtige kunstwerkjes. 

 

F40    Playmobil verkeer 

Leeftijd  : vanaf 4 jaar 

Merk  : Playmobil 

Playmobil City Life veilig in het verkeer. Maak kennis met de verkeersregels en rijd veilig naar het 

kinderdagverblijf! Na het oefenen kan je de fietsen in het fietsenrek parkeren. 40-delig. Geschikt voor 

kinderen van 4 tot 10 jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F104    Speelstraat 

Leeftijd  : vanaf 4 jaar 

Merk  : Fisher Price/ Little People 

Leuke speelstraat waarmee je o a. Appels kan tellen met geluid, blokjes draaien, tekenen, wc 

doortrekken, pizza bakken etc. 

 

 

 

 



G42      Sjoelbak klein 

Leeftijd  : vanaf 4+ jaar 

Aantal spelers : van 1 tot 4 spelers 

Merk  : HOTsports 

Deze junior sjoelbak heeft een lengte van 122 cm. 

 

G60      Vrolijke drukte op de Boerderij 

Leeftijd  : vanaf 3 tot 8 jaar 

Aantal spelers : van 1 tot 5 spelers 

Merk  : Haba 

Spel - Geluidenspelletjesverzameling - Vrolijke drukte op de boerderij 

 

Vrolijke Drukte op de Boerderij is een verzameling geluidenspelletjes van HABA. De 

spellenverzameling bevat 8 verschillende boerderijdieren geluiden waarmee vijf verschillende 

spelletjes worden gespeeld: bordspel, geluiden memospel, reactiespel en twee verhaalspellen. 

 

G65      Magnetische Robert 

Leeftijd  : vanaf 3 tot 8 jaar 

Aantal spelers : van 1 tot 5 spelers 

Merk  : Gromag 

 

 

 

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


