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4 maart 2019

Aan alle leden van Speel-o-theek Klapstuk
Openingsdata

De speel-o-theek was een week gesloten i.v.m. de voorjaarsvakantie.
Deze week gaan wij weer open op woensdag 6 maart en zaterdag 9 maart.

Woensdag 20 maart gesloten i.v.m. provinciale statenverkiezingen

Op woensdag 20 maart is speel-o-theek Klapstuk gesloten i.v.m. de provinciale statenverkiezingen.
Het clubhuis Maredijkhuis wordt op die dag gebruikt als stemlokaal.
Met het opstellen van rooster zijn we vergeten dat er verkiezingen zijn op een uitleendag.
Excuses voor het ongemak.

Lidmaatschapskaarten 2019

De lidmaatschapskaart van 2019 ligt voor u 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. nieuw e-mail adres of telefoonnummer) en dat
aan ons doorgeven.

Maatschappelijke stage

Op 9 februari is Sanne begonnen met haar maatschappelijke stage bij speel-o-theek Klapstuk.
Sanne zit in 3 havo op het Visser 't Hooft Lyceum. Zij zal bij ons 8 weken op de zaterdag helpen met
de uitleen.

Website “alles over speelgoed”
https://www.allesoverspeelgoed.nl
“Alles Over Speelgoed” is een website opgericht door twee moeders die gek zijn van speelgoed.
“Alles Over Speelgoed” is een website vol met leuke informatie, reviews, trends en winacties met
betrekking tot speelgoed. Een website vol met informatie voor jonge ouders, kinderen, opa’s en
oma’s, ooms en tantes en noem maar op. Op zoek naar een verjaardagscadeau of ben je op zoek
naar inspiratie voor opbergmogelijkheden voor al het speelgoed?

Nieuw speelgoed

Nieuw speelgoed van maand december, januari, februari.
F130
K3 dansmat
Leeftijd
: vanaf 5+ jaar
Merk
: Studio 100
1 dansmat met eraan vast een bedieningspaneel.

G88
Felix de vos
Leeftijd
: vanaf 4+ jaar
Merk
: Haba
Aantal spelers : 2 tot 4 spelers
Felix De Vos is een dobbelsteen- en memoryspel. Felix de Vos en zijn vriendjes spelen verstoppertje!
Maar wie verstopt zich achter welke struik? Met een goed geheugen en wat geluk met de
dobbelsteen kun je zijn vriendjes terugvinden en op die manier drie felbegeerde klaverblaadjes
verzamelen.
G100
The Great Tour
Leeftijd
: vanaf jaar 8 jaar
Merk
: Tactic
Aantal spelers : 3 tot 6 spelers
Winnaar speelgoed van het jaar 2018 in de leeftijd 12 t/m 17 jaar.
Dit familiespel is een ontwerp van de Nederlandse spelauteurs Dennis Merkx en Kees Meis, met
illustraties van Joris van Beusekom. In dit spel ga je met jouw minibus en een groep toeristen op reis
in Europa. Het speelbord toont een kaart van Europa, met wegen en steden. Je rijdt van Milaan naar
Parijs en zet daarna koers naar Amsterdam. De concurrentie probeert dit sneller en beter te doen
dan jij. Spelers kunnen tijdens hun beurt een route rijden of ze kunnen kaarten pakken van één van
de drie verschillende trekstapels.
In de eerste stapel zitten alleen gewone stadskaarten, in de tweede stapel ook filekaarten en in de
derde stapel ook jokers. Door routes te rijden verzamel je punten, maar creëer je ook files op
verschillende wegdelen. Een file zorgt voor extra kosten wanneer de volgende speler op dezelfde
weg wil rijden. De desbetreffende wegdelen komen pas vrij wanneer de speler zelf weer naar een
andere stad gaat. Tijdens het spelen kun je extra bonussen verdienen, zoals de stadsgids voor degene
die het meest in een stad is geweest.
G101
Monopoly valsspelers
Leeftijd
: 8 - 99 jaar
Merk
: Hasbro
Aantal spelers : 2 tot 6 spelers
Winnaar speelgoed van het jaar 2018 in de leeftijd 8 en 9 jaar.
Het beroemde vastgoedspel voor snelle onderhandelaars is er nu voor echte valsspelers: Monopoly
Valsspelers Editie! Speel vals om snel vooruit te komen – en probeer andere spelers te betrappen op

vals spel – terwijl je vakjes koopt, huur int en heel veel geld verdient! Het spel is afgelopen als alle
vakjes verkocht zijn en alle spelers terug zijn bij START. Dan wint de speler met het meeste geld!
Maar… Je mag niet liegen en bedriegen wanneer je maar wil. De Valsspeel-, Kans- en Algemeen
Fonds kaarten vertellen je wanneer en hoe je vals mag spelen. Andere vormen van vals spelen zijn
verboden! Waar kun jij mee weg komen?
V11
K3 jurkjes
Leeftijd
: 3 - 8 jaar
Merk
: Studio 100
Maat
: 2x maat 116, 1x maat 134
De verkleedjurk K3 regenboog voor kinderen van 3-8 jaar zijn jurkjes met de bekende regenboog er
op. 3 stuks: 2x maat 116, 1x maat 134.

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

