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Doelstellingen
Begin van dit jaar heeft speel-o-theek Klapstuk een aantal doelstellingen zichzelf
opgelegd. Een aantal doelstellingen zijn al gerealiseerd. Zoals oprichting van een PRcommissie. Deze krijgt langzaam gestalte en bestaat nu uit drie personen. Het heeft
gerealiseerd in een nieuwe folder en deze nieuwsbrief.
Er is ook weer een groep vrijwilligers die zich bezig houdt met het speelgoed, variërend
van repareren en bijbestellen van zoekgeraakte onderdelen van al bestaand speelgoed
tot het aanschaffen en klaarmaken voor de uitleen van nieuw speelgoed. Doordat we
zoveel nieuw speelgoed in de uitleen hebben, Zijn we “uit ons jasje gegroeid”. Van dit
jaar nog wilt de speel-o-theek verrijdbare kasten aanschaffen om het probleem met de
overvolle kasten op te lossen.
Binnenkort wordt een gedeelte van de speelgoedcollectie geïnventariseerd op
ontbrekende onderdelen. Versleten speelgoed wordt vervangen en speelgoed dat
nauwelijks of nooit wordt uitgeleend, wordt uit de collectie gehaald.
Een doelstelling voor volgend jaar is al geboren, EEN WEBSITE!

Spelregels Speelgoed lenen
Vorig jaar heeft Klapstuk dit onderwerp ook al behandeld in een nieuwsbrief.
De laatste tijd raken er weer heel veel onderdelen zoek van speelgoed, vandaar dat de
speel-o-theek dit probleem nog een keer aan de orde wilt brengen.
De goede omgang met speelgoed is belangrijk om zo lang mogelijk ieder kind ermee te
laten spelen. Wij vragen u erop te letten, dat het vervoer van het speelgoed veilig
gebeurt, zodat de verpakking en het speelgoed onbeschadigd blijft. Wat betreft het
spelen met het speelgoed, komt het voor dat onderdelen zoek of kapot raken, waardoor
het spel niet compleet is. Het afgelopen jaar is het te vaak voorgekomen dat speelgoed
zo goed als niet meer speelbaar was omdat er te veel onderdelen zoek waren geraakt.
Het vervangen van de missende en kapotte onderdelen is een zeer tijdrovende en
kostbare zaak en helaas niet altijd haalbaar. Om u aandacht te helpen verscherpen,
hebben wij een boete ingesteld van 2,50 euro per missend onderdeel. Wanneer u het
missend onderdeel terugbrengt, krijgt u de boete terug. Bij het uitlenen van het
speelgoed, willen wij een verantwoordelijkheid in uw handen geven, waardoor wij alle
leden sneller kunnen helpen. Het is de bedoeling, dat u de onderdelen van het speelgoed
telt en eventueel missende delen aan ons doorgeeft. Dit wordt genoteerd en vervolgens
bij het terugbrengen gecontroleerd.

Voor 2 tot 4 spelers.
De spelers proberen als eerste hun vogeltje over de finish te krijgen. Soms krijgen ze
hulp van de magneten in de kaartjes onder het spelbord, maar soms werken die juist
tegen!
De speler die het eerst met zijn vogeltje over de finish komt, is de winnaar van het spel.
Z83
Music Twister (Lego)
vanaf 2 jaar
Met deze Music Twister kunnen kinderen gekke geluiden en verbazingwekkende
muziek maken. Met vier verschillende deuntjes, met 30 muziekcombinaties.

Vrijwilligers
Sinds januari van dit jaar zijn er weer een aantal nieuwe vrijwilligers werkzaam bij
speel-o-theek Klapstuk.
De nieuwe vrijwillig(st)ers zijn:
Arie Toet
Jacqueline Maillé
Truus ten Broeke

Penningmeester
Uitleen op woensdag / Speelgoed commissie
Uitleen op zaterdag / Secretaris

Menno
In juli is Menno Jansen als vrijwilliger gestopt. Leden die op woensdag komen lenen,
hebben hem vaak in de speel-o-theek gezien. Menno is twee jaar vrijwilliger bij de
speel-o-theek geweest. Hij heeft voor Klapstuk op de woensdag kleine klusjes, meestal
telwerk, verricht. Ondanks zijn handicap heeft hij toch met veel doorzettingsvermogen
deze klusjes goed vervuld. Voor hem was het belangrijk dat hij onder de mensen kwam.
Wij danken Menno voor het vrijwilligerswerk en zijn gezellige praatjes.
G189

Bravo Piepino

4 jaar

G184 Exago
Voor 2 tot 6 spelers.

7 jaar

De spelers proberen ieder voor zich als eerste vier schijven in hun spelerskleur op een
rechte rij te krijgen.
Exago wordt gespeeld op een zeshoekig spelbord. Elke speler kiest een kleur en
ontvangt de zes bijbehorende, zeshoekige schijven. Het spel wordt gespeeld in de
richting van de klok.
De speler die het eerst vier schijven op een rechte rij heeft staan (horizontaal, verticaal
of diagonaal), is de winnaar van het spel.

G185 Pipeline
6 jaar
Voor 2 tot 4 spelers.
De spelers bouwen gezamenlijk aan een 3D-buizenstelsel, waarbij ieder voor zich
probeert de eerste speler te zijn die een buis van startveld naar een doelveld aan de
overkant heeft gebouwd.
De speler die het eerst zijn buis aansluit op een eigen doelveld is de winnaar van het
spel.

G186 River Crossing
8 jaar
Voor 1 speler. Plankpuzzel, fabrikant van Rush Hour.
Lukt het je de overkant van de rivier te bereiken zonder natte voeten?
De speler probeert door het handig verleggen van planken de wandelaar naar de
overkant van de rivier te brengen.
Als het mannetje de overkant van de rivier heeft bereikt, kan een volgende opdracht
worden gekozen.

G187 Slokop!
4 jaar
Voor 2 tot 4 spelers.
De hongerige pelikaan is op zoek naar lekkere vissen. Hij hapt ze uit het water, uit de
emmer, uit het net van de visser en zelfs uit de vissersboot.
Doel van het spel: Welk kind vergaart door handig te raden de meeste vissen.

Lege pagina opvullen

Hoe is het allemaal begonnen?
(Margreet Neuteboom)

We zijn het er allemaal wel over eens dat de “Speel-o-theek” een uitkomst is, voor
gezinnen met kinderen. Maar hoe is dit fenomeen eigenlijk ontstaan?.
Daarvoor moeten we teruggaan naar het begin van de jaren ’70. Verschillende mensen
raken in deze tijd geïnspireerd door de “Ludotheken” uit Zweden en/of Engeland. Daar
wordt speciaal vervaardigd speelgoed uitgeleend aan kinderen met een handicap. De
ouderverenigingen van deze groep kinderen in Nederland nemen dit idee over.
Eén van de eersten, die toen op het idee is gekomen om voor “alle kinderen” een Speelo-theek op te zetten is Marianne de Valck.
Vanuit haar pedagogische achtergrond als kleuterleidster, heeft zij zich in haar loopbaan
vooral ontwikkeld tot iemand die goede informatie wil geven over het belang van spelen
en verantwoord speelgoed.
Vanuit haar werkervaring als redacteur bij het maandblad Ouders van nu, is zij
begonnen met het schrijven als freelancer. Zo heeft zij al veel informatieve bijdragen
aan dagbladen, vakbladen en andere media geleverd.
Samen met andere vrijwilligers heeft Marianne de Valck daarop de eerste Speel-o-theek
voor ‘alle kinderen’. boven de praktijk van haar huisarts opgestart, “de Speelgoedlenerij”.
Wat Marianne de Valck vooral belangrijk vindt, is de samenhang tussen het kiezen van
verantwoord speelgoed welk speelgoed bied je aan, aan welke type kind. Welke regels
gelden bij het gebruik van het speelgoed.

Wie is wie in de dierentuin? Dat zal uw peuter ontdekken dankzij de zes verschillende
dieren om voor te zorgen en om mee te spelen. Uw kind kan de oppasser helpen bij het
voeren van de ijsbeer, de zeeleeuw, de aap, de leeuw en de olifant en kan ook heel leuk
met ze spelen in hun eigen verblijf in de dierentuinhabitat. En wanneer ze op de
voetafdruk drukken, horen ze alle dierengeluiden! Losse hekken kunnen open en dicht.
Wordt geleverd met dierenvoer en een voertuig voor de oppasser.
F27

Boerderij (Plan Toys)

4 jaar

F28

Paardenstal (Plan Toys)

4 jaar

F34
Speelhuis Teletubbieland
1,5 jaar
Binnen en buiten het teletubbiehuis is er van alles te beleven. Met knipperende lampjes
en vele accessoires.

F43
Station (Plan Toys)
3 jaar
Dit prachtige treinstation heeft 3 levels en bevat een draaideur die click-clack geluiden
maakt als je er tegen duwt, 2 balies, een winkeltje en een trap. Het wegsysteem van Plan
Toys en het spoorsysteem van Brio kunnen allebei worden aangesloten.

Marianne de Valck vertelt over deze begintijd: “…..geen fondsen dus. Gewoon
begonnen met het ‘monsters’ aanvragen bij fabrikanten en importeurs. Die kreeg ik
omdat ik ‘speel’ informatie wilde geven. De leners betaalden een kleine vergoeding.
We hadden weinig kosten en waren heel inventief in het verzinnen van akties.”
Na drie succesvolle uitleencentra, besluit de speelgoed-lenerij over te gaan op het
aanvragen van subsidie. Dat lukt en daarmee begint het fenomeen “Speel-o-theek”
landelijk te groeien.
Andere initiatiefnemers van Speel-o-theken volgen. Door het enorme enthousiasme en
de inzet van de mensen van het eerste uur heeft de Speel-o-theek na enkele jaren zijn
definitieve vorm gekregen.
Daarbij horen ook de beleidsplannen, de organisatievorm, een lang doordachte
administratieve opzet, enz. Van deze enorme kennis, die opgebouwd is uit de
praktijkervaring, wordt na dertig jaar nog steeds veel geprofiteerd.

F135 Speelstad Weebles (Playskool)
1.5 jaar
De Weebles zijn allemaal dierenfiguren. Laat de weebles van de glijbaan glijden en ze
komen op de draaischijven waar ze ronddansen.

F20

Nieuw speelgoed

Dierentuin (Little People)

1,5 jaar

G93
Knikkermonster
vanaf 6 jaar
Een bliksemsnelle reactiespel voor 2 tot 4 spelers.
Op het eerste gezicht zien de knikkermonsters er allemaal hetzelfde uit. In hun buik
echter bevinden zich bonte knikkers, die bij elk monster op een andere wijze zijn
gerangschikt.
Wie als eerste het gezochte monster vindt wint het kaartje. Wie als eerste 5
monsterkaartjes in zijn bezit heeft is de winnaar van het spel.

We hebben van dit jaar gigantisch veel nieuw speelgoed in de uitleen.
Er is nieuw speelgoed in alle categorieën en leeftijden. Hieronder geven we een selectie,
dat vanaf juni nieuw in de uitleen is gekomen.
In de speel-o-theek hangt een prikbord waar u op zien of er nieuw speelgoed in de
uitleen is. Er hangt altijd een plaatje van het speelgoed, de code en in welke leeftijdcategorie. Dit prikbord kunt u vinden vlak naast de deur van de speelkamer (bij het
schoolbord).
Code Speelgoed
leeftijd
C16
Vakwerkhuizen
4 jaar
De huiselementen zijn met oog voor detail afgewerkt. Ze nodigen kinderen uit om hun
eigen stad te bouwen op het groene speelveld. Vakwerkhuizen is niet alleen een creatief
bezigheidsspel. Er zijn ook heel wat gezelschapsspellen te bedenken en te spelen. De
stoeptegels, die magnetisch vastzitten aan het speelveld maken het
mogelijk allerlei verschillende banen te legen. De stoeptegels zijn dan de speelvelden
voor de speelfiguren en voor de ronde schijfjes.
Hier zijn een aantal spel ideeën:
* Wedloop om de school voor 2 spelers
* Vuilnis ophalen voor 2 spelers
* Verstoppertje voor 4 spelers
C42

Bob de Bouwer Lifty (Brio)

3 jaar

C43

Bob de Bouwer Muck (Brio)

3 jaar

Wegenset (Plan Toys)
3 jaar
en Treinbaan (Brio)
Deze luxe set sluit perfect aan bij het rails systeem van Brio. In de startsets is een
overweg met een brio rails geïntegreerd zodat het echt te schakelen is. Ook de
verhoudingen kloppen, een brio brug kan gewoon over het wegsysteem gelegd
worden en het wegsysteem kan over de Brio rails gelegd worden, en alle voertuigen
en treinen kunnen er gewoon onderdoor en overheen. Deze set bevat een brug, 3
bomen, 2 lantaarnpalen en twee auto’s.

-

Het opzetten van een Speel-o-theek met alle juridische voorwaarden.
Het organiseren van themadagen voor de leden ter uitwisseling van
praktijkervaringen en haar problematiek.
Het organiseren van speelgoedbeurzen met de laatste speelgoedtrends
(speelgoed van het jaar)

Speel-o-theek Klapstuk is lid van deze overkoepelende vereniging en bezoekt met een
aantal vrijwilligers jaarlijks de jaarvergadering en workshops.
Marianne de Valck is nauw betrokken bij deze organisatie. Op dit moment leidt ze een
adviesbureau, dat zich bezig houdt met spelen en speelgoed. Zij verzorgt lezingen en
workshops en heeft een aantal informatieve boeken op haar naam staan. Het meest
recente boek is “Het speelboek, eerste hulp bij het leuk houden van spelen”, uitgegeven
in 2004.
Andere interessante boeken van haar hand zijn:
- Het speelboek, eerste hulp bij het kiezen van speelgoed.
- Meer doen met speelgoed deel 1: emoties
- Meer doen met speelgoed deel 2: auto’s
Veel informatie over haar adviesbureau is te vinden via www.speelgoed.pagina.nl en
via www.speelgoedadvies.nl

C44

D16
Bambino Loco
3 jaar
Basisdoos en boekje met concentratiespelletjes.
E5

Cymbaal

Vraag van de redactie
Wij zoeken ouders, die beroepshalve met of voor kinderen werken. Graag willen we
onze nieuwsbrief verrijken met leuke interviews, die ons boeiende informatie geven
over verschillende werkvelden.
Wanneer jullie ideeën/wensen hebben over welk speelgoed in de uitleen kan komen
SCHROOM niet….. en geef dat aan een van de vrijwilligers door.
Of stuur een mailtje naar dit adres: margreetneuteboom@casema.nl

6 jaar

Een overkoepelende organisatie “Speel-o-theken Vereniging Nederland” houdt zich
tegenwoordig bezig met o.a. onderwerpen als:

Enkele Tips voor kinderpartijtjes

-

Boerderij ’t Geertje
Geerweg 7, Zoeterwoude, tel. 071-5802642
Een geitenboerderij met speelweide, eetlokaal en winkel met biologische
producten.
Programma afhankelijk van leeftijd en in overleg (vanaf 4 jaar)
Rondleiding ,speurtocht, ponyritje maken, geitjes voeren, eventueel roeien.
Duur: 2 ½ - 3 uur
max. 10 – 12 kinderen
Kosten € 60,-

-

Verjaardagspartijtje in het Museum van Volkenkunde
In Mexicaanse, Peruaanse en Indonesische sfeer je verjaardag vieren.
Duur: 1 ½ uur, tijd: om 12.00 uur en 14.30 uur
Leeftijd vanaf 7 jaar tot 12 jaar, min. 6 en max. 10 kinderen
Kosten € 110,- incl. begeleiding, museum entree en een kadootje voor de
jarige.
Meer info: www.rmv.nl

-

Overdekt Kinderspeelparadijs Ballorig
Voorweg 107, 2716 NH Zoetermeer, tel. 079-3238463
Voor meer info: www.ballorig.nl

Het is ook mogelijk om op de woensdagmiddag op eigen gelegenheid
speurtochten met de kinderen te doen. De entréé van het museum is gratis en
de speurtochten zijn te verkrijgen bij het informatiecentrum.

-

Overdekt Speelparadijs Bubbeljungle
Vlasbaan 7 (op de baanderij boven de Haco, naast de Karwei)
2352 AH Leiderdorp, tel. 071-5899777
Entree kinderen € 6.25, volwassenen € 1.90
Kinderfeest thema’s:
- Sharky’s Kidsfeest € 9.75
- Ronnie’s Pretfeest € 10.90
- Benny’s Megafeest € 13.50
Voor meer info: www.bubbeljungle.nl

Bekijk ook eens de andere websites van de musea in Leiden.

www.rmo.nl
www.lakenhal.nl

www.museumboerhave.nl
www.naturalis.nl

-

De Schatkist en Kinderkunstkasteel
Rhijngeesterstraatweg 191
2343 BW Oegstgeest, tel. 071-5237617
Hester Scheltens verhuurt themafeestkisten voor kinderen
Zij heeft 4 schatkisten met alles wat nodig is voor een bijzonder feest.
Behalve verkleedkleren bevat elke schatkist allerlei attributen die er aan
bijdragen dat kinderen zich volledig in de sfeer rond het thema. Verder opent
haar Kinderkunstkasteel wekelijks poorten voor kinderen die willen tekenen
en schilderen. Op aanvraag organiseert Hester Scheltens kinderpartijtjes in het
Kinderkunstkasteel.
Voor meer info: www.scheltens.net

Voor meer info en andere feestsuggesties:
www.kinderfeestzuidholland.jouwpagina.nl

(Museum van Oudheden)

