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Aan alle leden van Speel-o-theek Klapstuk

Beste wensen voor 2012!
Alle medewerkers van Speel-o-theek Klapstuk wensen u een voorspoedig Nieuwjaar. Ook wensen
wij u veel speelplezier voor 2012!
Ook dit jaar wil de speel-o-theek u en de kinderen graag helpen met
het uitlenen van speelgoed.
2011 was voor Klapstuk ook een minder goed jaar dan voorgaande
jaren. Aan het van eind van 2011 waren maar 60 leden lid van de
speel-o-theek. Dat zijn er 20 minder dan de afgelopen vier jaar. Het
jaar begon nog zo fantastisch. Het eerste half jaar was het elke
woensdag en zaterdag gezellig druk, soms zelfs zo druk dat de vrijwilligers het nauwelijks aan
konden om zoveel mensen tegelijk te helpen. Bovendien kampen we ook met een tekort aan
vrijwilligers, dus ....heeft u nog een paar uurtjes tijd op zaterdag? U bent van harte welkom om ons
te helpen zodat de speelotheek ook in 2012 iedere zaterdag open kan blijven.
In maart hadden we tijdens NL-doet (make a difference day,vrijwilligers dag) zo’n 12 mensen van
de Rabobank in de speel-o-theek die allerlei klusjes voor ons deden. Bijvoorbeeld speelgoed
inventariseren (alle onderdelen tellen en controleren, wie wel eens een doos playmobil of duplo
heeft meegenomen, weet wat een werk dat is!).
Na de zomervakantie werd de speel-o-theek minder bezocht. Met zo’n 8 leden per week werd er
niet zo veel speelgoed uitgeleend. Ook in 2011 stopte een aantal vrijwilligers met werkzaamheden
voor de speel-o-theek. Gelukkig kwamen er twee vrijwilligers bij. Bij de speel-o-theek zijn nu op dit
moment 10 vrijwilligers werkzaam. Het wordt steeds lastiger om het rooster rond te krijgen. De
doelstelling van 2012 is dan ook om minstens 4 vrijwilligers erbij te krijgen.
Vaak vraag ik me af of de speel-o-theek nog wel bestaansrecht heeft.
Laatst stonden er twee berichten op mijn facebook waardoor het antwoord JA is!
Speel-o-theken maken leuk en leerzaam speelgoed bereikbaar voor iedereen! Neem eens een
kijkje bij Klapstuk aan de Apothekersdijk (Volkshuis). Groot assortiment en leuke vrijwilligers!
U heeft voor een "prikkie" steeds weer ander speelgoed of spellen lenen voor je kinderen!
Ik hoop dat u in 2012 vaak de speel-o-theek komt bezoeken en met mooi en fantastisch speelgoed
naar huis gaat!
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Openingsdata
De eerste uitleendagen in 2012 zijn op woensdag 11 januari en zaterdag 14 januari.
Zie rooster in bijlage of op onze website www.sot-klapstuk.nl
Of anders kunt u ook een rooster op de speel-o-theek ophalen.

Lidmaatschapskaarten 2012
De lidmaatschapskaarten voor 2012 liggen klaar! Het lidmaatschap blijft ook weer dit jaar € 6, - per
jaar. Het leenbedrag en de boetes zijn ook hetzelfde gebleven. Wilt u bij het ophalen van uw kaart
de gegevens controleren op eventuele wijzigingen (b.v. kinderen geboren, nieuw e-mail adres) en
dat dan aan ons doorgeven.

Co Verhoogprijs
De jaarlijkse Co Verhoogprijs is een eerbetoon aan alle Leidenaren die op een of andere manier,
gratis en voor niets, iets doen voor en ander. Iedere Leidse vrijwilliger – of groep vrijwilligers – komt
in aanmerking voor deze prijs. Op 7 december 2011 werd de prijs in de Burgerzaal van het
Stadhuis uitgereikt door wethouder Roos van Gelderen.
Met trots kan ik u vermelden dat onze vrijwilligster en tevens bestuurslid Marlieke Spijker één van
de genomineerden was in de categorie Cultuur, Educatie, Natuur en Milieu. Marlieke is al bijna 20
jaar actief in de Speelgoed Commissie bij speel-o-theek Klapstuk en daarnaast coördinator van de
Leidse Schooltuinen (complex de Akkerdistel in Cronesteyn), ook vrijwilligerswerk. De prijs heeft
Marlieke helaas niet gewonnen. De prijs is gewonnen door 3 vrijwilligers van tuinvereniging Ons
Buiten die ondanks hun hoge leeftijd alle onderhoudsklussen op het complex voor hun rekening
nemen.

Website
Neem eens een kijkje op onze website! www.sot-klapstuk.nl
Wat kunt u er zoal vinden:
• Openingstijden => rooster
• Nieuwsbrieven vanaf 2003 tot de allernieuwste.
• Reglement.
• Per categorie al het speelgoed die de speel-o-theek in de uitleen heeft.
(van de categorieen F (fantasie) en G (gezelschapsspellen) staan nog niet al het
speelgoed op de website.

Speelgoed van het jaar 2011!
Wat speelotheek Klapstuk aangeschaft heeft of nog gaat doen :
0-4 jaar
4-6 jaar

6-8 jaar
8-12 jaar
12+

spel Dierenvrienden
spel Poepie knor
Storio, educational multimedia system
Trucky 3
snelwegpuzzel
Zoobles mama’s and babies playset
spel Rubik’ race
Het Grote Basisschoolspel
spel Verboden eiland
spel Trivial Pursuit Wedden dat je ’t Weet

University Games
Jumbo
Vtech
Smart games
PTZ
Spinmaster
Jumbo
Noordhoff
White Goblin Games
Hasbro

Dit zijn niet altijd ook de winnaars: Niet alles is geschikt voor uitleen door een speelotheek. Het
playmobil prinsessenkasteel heeft zo veel onderdelen, dat het niet meer te doen is dit uitleenklaar
te maken. Overigens is de speelgoed van het jaar verkiezing niet altijd een keuze op basis van
kwaliteit en speelwaarde van het speelgoed: fabrikanten moeten betalen om mee te mogen doen
aan de verkiezing.
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Nieuw Speelgoed
Hier is een overzicht van het nieuwe speelgoed dat in september t/m december 2011 in de uitleen
is gekomen. Misschien zit er wel een leuk spel voor u kind(eren) bij!

F92
Leeftijd
Merk

Politiebureau
: 5 jaar
: Playmobil

F98
Leeftijd
Merk

Draak
: 6 jaar
: Playmobil

Deze ridder met zwaard is de leider van zijn bataljon + groene draak.

G344
Matroos ahoi! (mijn eerste spellen)
Leeftijd
: vanaf 2 jaar
Merk
: Haba
Aantal spelers : voor 1 tot 4 spelers
Mijn eerste spellen: Bouwstenen verzamelen, puzzelen of samenwerken bij het
dobbelwedstrijdspel: de kinderen helpen met zijn allen de lichtmatroos op tijd zijn schip te laten
bereiken voordat de boot het ruime sop kiest.

G345
Dora aan zee
Leeftijd
: voor 3 tot 6 jaar
Merk
: Smart Games
Aantal spelers : voor 1 speler
Dora aan zee is een speciale, eenvoudige versie van Camouflage. De bedoeling van het spel Dora
aan Zee is om de zes doorzichtige puzzel stukken zo neer te leggen dat alle vissen, bootjes en
surfers op het water liggen en al het andere op het strand.
Dora aan Zee is speciaal ontwikkeld voor kinderen van 3 tot 6 jaar, het spel heeft 48 opdrachten en
alle onderdelen kunnen handig opgeborgen worden in de lade onder het spelbord, zodat je Dora
aan Zee overal mee naar toe kan nemen (maar naar het strand zouden we maar niet doen!).
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G346
Dora zoekt haar vriendjes
Leeftijd
: voor 3 tot 6 jaar
Merk
: Smart Games
Aantal spelers : voor 1 speler
Dora zoekt haar vriendjes is een speciale, eenvoudige versie van Hide and Seek Safari.
De bedoeling van het spel Dora zoekt haar vriendjes is om de vier puzzel stukken zo neer te
leggen dat alle afbeeldingen verborgen zijn, behalve de afbeeldingen welke op de opdracht kaart
staan.
Dora zoekt haar vriendjes is speciaal ontwikkeld voor kinderen van 3 tot 6 jaar, het spel heeft 48
opdrachten en alle onderdelen kunnen handig opgeborgen worden in de lade onder het spelbord,
zodat je Dora zoekt haar vriendjes overal mee naar toe kan nemen.

G348
Wie helpt Hercules?
Leeftijd
: vanaf 6 jaar
Merk
: Haba
Aantal spelers : voor 2 tot 4 spelers
Een coöperatief verzamelspel voor 2-4 spelers.
De kinderen moeten samen een mierenstraat maken en zo takjes doorgeven om een mierenhoop
te maken. Het doel is om een mierenhoop te maken voordat Marcel miereneter komt opdagen!

G349
Op tocht met Gigagroot
Leeftijd
: vanaf 6 jaar
Merk
: Haba
Aantal spelers : voor 2 tot 4 spelers
Opzoek naar GOUD in het WOUD!
Kabouters zijn klein en niet sterk maar!! Wie niet sterk is moet slim zijn!
De kabouters zijn opzoek naar heel veel goud en met behulp van Rik de reus proberen ze zoveel
mogelijk te verzamelen.
Door op de schouders van Rik de reus te springen neemt Rik de kabouters ongemerkt mee. Zodra
jij de stad hebt bereikt op de schouders van Rik ontvang jij een goudstaafje! Maar.. kun jij de
megagrote voetstappen van Rik inschatten en op het juiste moment de sprong wagen!

G350
Mijn eerste spelletjesdoos
Leeftijd
: vanaf 3 jaar
Merk
: Haba
Aantal spelers : voor 2 tot 6 spelers
De grote spelletjesverzameling van HABA!
Een spannende combinatie - klassieke en nieuwe bord- en kaartspellen: voor kinderen geschikt
houten spelmateriaal - voor een geslaagde kennismaking met de wereld der spelletjes - geweldige
geheugen-, wedstrijd-, en kleurenspellen - aan beide zijden bedrukte speelborden - 10 spellen in
één doos In deze verzameling zijn de mooiste spelletjes samengebracht!

G351
Woeste Vikingen op rooftocht
Leeftijd
: vanaf 7 jaar
Merk
: Haba
Aantal spelers : voor 2 tot 5 spelers
De woeste Vikingen keren trots met hun rijke buit naar het Vikingdorp terug. Maar lieve help! De
gevaarlijke piraten liggen al op de loer. Nu gaat het erom dat alle dappere Noormannen snel de
buitgemaakte schatten verdelen en in veiligheid brengen. Maar alleen wie de meeste bijpassende
wapenrustingskaarten biedt krijgt de edelstenen van een schip. Het doel van het spel is om
uiteindelijk de meest waardevolle edelstenen te bezitten. Een avontuurlijk veilingspel voor 2-5
spelers.
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P193
Sprookjes: 5 eerste puzzels
Leeftijd
: vanaf 2 jaar
Merk
: Haba
Aantal
: 5 puzzels van 4, 4, 4, 3 en 3 stukjes
5 eerste puzzels met draai-effect “Sprookjes”..

P194
Voertuigen: 5 eerste puzzels
Leeftijd
: vanaf 2 jaar
Merk
: Haba
Aantal
: 5 puzzels van 4, 4, 4, 4 en 5 stukjes
Eerste puzzels met draai-effect "Voertuigen"..

P195
Bouwplaats: 6 eerste puzzels
Leeftijd
: vanaf 2 jaar
Merk
: Haba
Aantal
: 6 puzzels van 2, 2, 3, 3, 4 en 4 stukjes.
6 eerste puzzel bouwterrein.
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Tot ziens in de Speel-o-theek!!!
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