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Gezelligheid, verbinding, interactie en
beweging. Het is weer tijd voor… spellen!
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Spelen, lachen, bewegen.
Dat is onze missie. Dat is SpelPlus!
Het is weer tijd voor… spellen! Na twee jaren waarin alles net even anders
liep dan iedereen hoopte, kunnen we weer met elkaar zijn.
Gezelligheid, verbinding, interactie, beweging en het trainen van het geheugen
en de verbeelding. Het assortiment van SpelPlus biedt leuks voor iedere
gelegenheid: in groepsverband en alleen, in een zorginstelling en thuis.
De producten van SpelPlus zijn speciaal ontwikkeld voor ouderen en
mensen met een beperking. In deze brochure vind je nieuwe spellen,
maar ook onze klassiekers en de meest populaire producten. Maar
er is uiteraard nog veel meer! Het volledige assortiment is terug
te vinden op de website, waar je gemakkelijk een bestelling kunt
plaatsen.
Verder lees je in deze brochure interviews met gepassioneerde
spelontwikkelaars. Zij leggen je onder andere uit wat er zo bijzonder
is aan de spellen die zij maken.
Neem vooral een kijkje op onze website. SpelPlus is ook telefonisch
te bereiken voor advies over verschillende producten of
om je verder te helpen bij je bestelling.

www.spelplus.nl

QR-codes

Bij de spellen in deze

brochure vind je QR-codes. Deze

QR-codes kun je scannen met de

camera-app op je telefoon. Zo kom
je direct bij de webpagina uit waar
je meer informatie over het spel
vindt en het spel direct
kunt bestellen.
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Interview

SpelPlus is een feest
om aan te werken
Paul:

“4 wint is erg leuk!
De uitvoering is van mooi
hout en er zijn meerdere
varianten. Het spel is
eenvoudig maar blijft
uitdagend.”

Tien jaar geleden zagen Paul Ruijgrok en Louis Bakker, de gezichten achter
SpelPlus, dat er voor specifieke doelgroepen iets heel belangrijks miste op de
markt. Ze sprongen vol overtuiging in het gat en met succes: SpelPlus biedt
inmiddels de allerleukste én meest functionele spellen aan voor doelgroepen waar
eerder zo weinig spelmateriaal voor te vinden was.
Paul: “Ons aanbod is inmiddels zo
compleet: bij ons kun je echt met
elke wens terecht. En hebben we
iets niet? Dan zoeken we net zo lang
tot we iets vinden dat aansluit of
we produceren het zelf. Zo hebben
we onlangs in samenwerking met
AmstelveenSpor t een nieuwe versie
van de Beweegbingo gemaakt. We
hebben veel contact met onze
klanten, maar staan ook op beurzen.
Zo weten we precies waar de
doelgroep naar op zoek is en wat
leuk is om aan ons aanbod toe te
voegen.”
Louis: “SpelPlus is een feest
om aan te werken: wij verkopen
namelijk alleen maar leuke dingen.
We onderscheiden ons door de
focus te leggen op spellen en niet
op hulpmiddelen. Onze producten

brengen mensen bij elkaar, zorgen
voor vermaak en plezier. En dat
merken we ook. Onze klanten
ontvangen ons met open armen, dat
geeft een heel goed gevoel!”
Paul: “En die klantenkring breidt
zich inmiddels ook uit naar families

Louis:

“Jeu de boules op

tafel is mijn favoriet.
Het is zo simpel,

maar zo leuk. Lekker

kleurrijk en iedereen
kan meedoen.”

van ouderen of mensen met een
verstandelijke beperking. Dat is
ontzettend fijn, want zo kan de
doelgroep ook thuis, met familie
en vrienden, genieten van onze
spellen. Van familieleden horen we
vaak dat ze blij zijn dat onze spellen
een volwassen uitstraling hebben.
Zo beschikken hun dierbaren over
spellen die echt aansluiten bij de
belevingswereld.”
Louis: “Behulpzaamheid zit in
ons DNA. We helpen niet alleen
de doelgroep aan mooie spullen,
maar staan ook klaar voor de
activiteitenbegeleider en/of
familieleden. Mochten zij twijfelen
over de keuze voor een spel, dan
kunnen wij hen adviseren. Samen
kiezen we het juiste product.”
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Geheugentraining

Het spreekwoordenspel

Je eigen boontjes doppen, naast je schoenen lopen, je
hart vasthouden en een gat in de lucht springen. Onze
taal zit vol spreekwoorden en uitdrukkingen. Welke ken
je? Verzamel zoveel mogelijk kaarten of punten, want
dan ben je de winnaar. Op elke kaart beeldt Kaboontje
een spreekwoord of uitdrukking uit. Op de achterkant
staat de omschrijving, betekenis, een voorbeeldzin en
aanvullende uitleg. Er zijn verschillende spelvarianten.
Dit spel is voor 2-6 spelers of teams, maar kan gebruikt
worden om zelfstandig mee te oefenen.
Deel 1 Artikelnr. A00744
Deel 2 Artikelnr. A00745

Prijs: € 9,05 incl. btw: € 10,95
Prijs: € 9,05 incl. btw: € 10,95

Max Geheugentrainer - Boodschappenspel

De kracht van
herinnering

Bij dit vlotte kaartspel wordt het geheugen van de spelers op de proef
gesteld. Bekijk bij de start alle producten op je boodschappenlijstje. Deze
moet je onthouden tot het eind van het spel. Alle spelers proberen de
artikelen op hun lijstje in hun winkelwagen te verzamelen.
Artikelnr. A01393

Prijs: € 13,18 incl. btw: € 15,95

Wablief?!

Ludduvuddu, pierewaaien, buikschuiver, nozem.
Vergeetwoorden: Nederlandse woorden die
je tegenwoordig steeds minder hoort. Deze
Vergeetwoorden zijn voor de één een herinnering
en voor de ander een groot raadsel. Dit spel is een
laagdrempelige manier voor verschillende generaties
om verhalen te delen en in gesprek te gaan, aan de
hand van mooie, gekke en leuke woorden.

Houten Memo Welke dieren horen bij elkaar

Dit spel bied je de mogelijkheid het fascinerende
dierenrijk op verschillende manieren te verkennen.
Zo kan het spel gebruikt worden als:
• Match-spel: draai alle tegels open en match het
volwassen dier met het bijbehorende jong.
• Memo-spel: draai alle tegels met de voorkant
naar beneden en probeer te onthouden waar de
paren zich bevinden.
• Sorteren in groepen: sorteer de tegels
bijvoorbeeld per leefgebied, of het wel of geen
huisdieren of boerderijdieren zijn, of op
grootte, etc.
Afmeting: 70 x 70 x 10 mm - 14 paar beuken
multiplex vierkante plankjes - 28 plankjes.
Artikelnr. A01158

Prijs: € 23,55 incl. btw: € 28,50

Artikelnr. A01480

Blik op vroeger

Ieder mens is uniek en heeft een eigen levensverhaal. Met
dit spel worden die bijzondere herinneringen opgehaald. De
vragen in het blik bieden handvatten voor boeiende gesprekken,
waarin ervaringen uitgewisseld worden en men elkaar beter
leert kennen. Er zijn vragen in tien herkenbare thema’s. Op de
achterkant van elk vragenkaartje staat een afbeelding.
Artikelnr. A00348

Prijs: € 37,15 incl. btw: € 44,95

Prijs: € 12,36 incl. btw: € 14,95

Koninklijke kaarten

Speel het Raadspel van Beelden met deze 20
koninklijke kaarten. Raad het lid van het Koninklijk
Huis dat onder de plankjes verborgen is.
Artikelnr. A00923.

Prijs: € 14,83 incl. btw: € 17,95

Bijpassend houten bord (Raadspel van beelden)
Artikelnr. A00359

Prijs: € 28,51 incl. btw: € 34,50
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Interview

“Ik wil iets terug doen
voor de maatschappij”
Spelbedenker én -maker Wilco de
Schouwer had vroeger een heel
andere carrière voor ogen: hij zag
zichzelf wel in een bibliotheek werken
of als hovenier aan de slag gaan. Nu
produceert hij vanuit huis razend
populaire spellen voor ouderen
met dementie en mensen met een
verstandelijke beperking.

Op het
moment van
drukken van deze
brochure was het
Seizoenspel nog niet klaar.
Bekijk de website voor de
laatste informatie over
dit nieuwe spel.

Geheugentraining

Vragenderwijs Holland

Dit spel combineert het plezier van spelen met
geheugentraining. In deze variant staat het ophalen van
herinneringen en het opdoen van kennis over Nederland
centraal. Dit thema maakt het spel voor veel doelgroepen
interessant. De 150 spelkaarten zijn bij deze variant dubbel
zo groot, waardoor de afbeelding nog beter te bekijken is.
Artikelnr. A01238

Prijs: € 88,43 incl. btw: € 107

Een spel is een investering voor langere
tijd en is daarom altijd van uitstekende
kwaliteit. Zo kan er gegarandeerd
jarenlang intensief spelplezier aan beleefd
worden. Een kop koffie over tafel? Geen
probleem! Het kan allemaal tegen een
stootje. Een nieuw spel moet voelen
als een cadeautje: een feest om mee te
spelen. De spellen creëren mooie en
waardevolle momenten voor de spelers.”

Dit geheugenspel bestaat uit 300
vragen over spreekwoorden,
liedjes, taal, natuur en allerlei
andere zaken. De vragen zijn
geschikt voor redelijk vitale ouderen
en prikkelen op een speelse manier
het geheugen. De vragen staan in grote
letters op stevige, gelamineerde kaarten. Onder de vraag
staat een hint en op de achterzijde staat het antwoord.
In de overzichtelijke handleiding vind je verschillende
spelvormen. De puntentelling houd je bij met fiches.
Prijs: € 73,55 Incl. btw: € 89

“Ik vind het belangrijk dat we als mensen
iets terug doen voor de maatschappij.
Met mijn spellen maak ik materiaal voor
mensen waar weinig middelen voor zijn:
mensen die niet voor zichzelf op kunnen
komen. Juist deze doelgroep heeft ook
recht op goed en passend spelmateriaal.
Ik vind het een mooi idee dat ik iets
tastbaars achterlaat op deze wereld waar
veel mensen iets aan hebben.
Een nieuw spel ontwikkelen kost veel
tijd, ongeveer 1,5 tot 2 jaar. Door
verschillende testrondes en prototypes
komt er uiteindelijk een prachtig spel
uit. Zo ook het nieuwe Seizoenenspel.
Iedereen beleeft de seizoenen, maar
toch allemaal op een eigen manier. Door
een kennisvraag, een verdiepingsvraag
en een belevingsvraag per kaart worden
mooie gesprekken op gang gebracht en
herinneringen opgehaald.

Vragenderwijs Rood

Er zijn acht verschillende
koffertjes Vragenderwijs
leverbaar. Ga naar onze website
voor een overzicht of scan de
QR-code!
Bekijk ook de populaire spellen, Huis Tuin en Keuken spel
en Veel te Vertellen.

“Dankzij mijn spellen leerde ik mijn ouders
nog veel beter kennen. Er kwamen verhalen
boven die ik anders nooit gehoord had.”
- Wilco de Schouwer, Edubooks -

Vragenderwijs Blauw

Dit populaire activerings- en geheugenspel bevat 250 kaarten
met eenvoudige vragen over spreekwoorden, liedjes, taal,
natuur en allerlei andere zaken. Alle kaarten bevatten een
leuke illustratie. Het geeft begeleiders en verwanten een
handvat om mensen met concentratie- en
geheugenproblemen op een speelse
manier te activeren. Het doel is niet
alleen het geheugen stimuleren, maar ook
het op gang brengen van gesprekken in een
sociale setting. De herkenbare onderwerpen
leveren veel gespreksstof op.
Artikelnr. A01484 - Deel 1

Prijs: € 88,43 incl. btw: € 107
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Geheugentraining

Interview

Mannenvragen

Dit spel bevat 240 vragen over 16 echte
mannenonderwerpen: landbouw, moestuin,
jacht, hengelsport, vrouwen, roken, sterke drank,
geld, auto’s, politiek, klussen, schaken, fotografie,
scheepsvaart, voetbal en sport in het algemeen.
Elke kaart bevat een meerkeuzevraag. Het
juiste antwoord is gemarkeerd voor degene die
het spel leidt. Het gevoel van eigenwaarde kan
gestimuleerd worden door de oudere zelf de
leiding over het spel te geven. Door middel van
dit spel kunnen de mannen aanwezige kennis
onderhouden en komen gesprekken vanzelf
op gang.
Deel 1 Artikelnr. A01408
Prijs: € 70,25 Incl. btw: € 85
Deel 2 Artikelnr. A01409
Prijs: € 70,25 Incl. btw: € 85

“Het spel prikkelt en
onderhoudt het cognitieve
vermogen van ouderen”
- Petra Barneveld, Mannenvragen -

Ga naar
onze website voor
nog meer mooie spellen
die het geheugen trainen,
of scan de QR-code!

Het Gereedschappenspel

De achttien kaarten in dit spel bevatten duidelijke tekeningen
van gereedschap en bijbehorende kaarten met de namen
daarvan. Sommige gereedschappen zijn bekend,
anderen zijn specifieker van aard. Dit maakt de
uitdaging groter. Het zoekspel kan dus een leerelement
bevatten. De tekeningen en het bewust gekozen
kleurgebruik geven het spel een volwassen karakter.
Artikelnr. A01464

Prijs: € 64,88 Incl. btw: € 78,50
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“Mijn vader zegt tijdens het spelen:
‘het valt me mee wat ik nog weet’.
De spellen van Petra Barneveld
bestaan al ontzettend lang. In 1998
was ze activiteitenbegeleider bij
ouderen met geheugenproblematiek
en zag dat er iets miste: spellen
speciaal ontwikkeld voor die
doelgroep. Ze had toentertijd nooit
verwacht het spel nu als mantelzorger
regelmatig met haar vader te spelen.
“Er was haast geen spelmateriaal voor de
doelgroep waarmee ik werkte. En zeker
niet voor mannen. Ik heb een achtergrond

in de vormgeving en illustratie, dus ging ik
zelf aan de slag. Ik produceerde prototypes
voor twaalf spellen gericht op mannen
en ging ermee naar beurzen. De reacties
waren zo enthousiast dat ik de spellen op
de markt bracht.

de interesses van ouderen, en mogen dus
zeker niet te kinderachtig zijn. De spellen
zijn op verschillende niveaus speelbaar
zodat iedereen in een groep mee kan doen,
ongeacht de achtergrond of het niveau. En
ja, ook vrouwen vinden het erg leuk!

Juist mannen zijn vaak moeilijker te
motiveren voor activiteiten. Daarom zitten
in de spellen onderwerpen verwerkt die
vooral die doelgroep aanspreken. Ik vind
het belangrijk dat mijn spellen duidelijk leesbaar en overzichtelijk zijn. Ze moeten een
volwassen karakter hebben en aansluiten bij

Een potje spelen laat ouderen zien wat
ze nog wél kunnen en weten. Zo worden
ze minder geconfronteerd met de dingen
die ze niet meer weten. Vorig jaar heeft
Mannenvragen een flinke update gekregen,
zo sluit het weer perfect aan bij de
tijdsgeest en is er altijd een actueel haakje.”
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Dementie

Inmu

Gekleurd dobbelspel

De InmuRELAX is goed in het verlagen van nervositeit en
rusteloosheid bij mensen die lijden aan bijvoorbeeld dementie.
In situaties die oncomfortabel kunnen aanvoelen, bijvoorbeeld hulp
bij de dagelijkse hygiëne of verplaatst worden, kan de InmuRELAX
het stressniveau verlagen en de activiteit kalmer laten verlopen. Ze
helpt ook bij het inslapen en zorgt voor een betere nachtrust. Bij
aanraking speelt de InmuRELAX zachte en meditatieve muziek. De
muziek voel je door met je vingers over het kussen te gaan of door
het kussen tegen je borst aan te houden. Afmeting en gewicht:
22 x 23 x 6,5 cm – 520 gram

In dit dobbelspel bepaalt niet alleen het
aantal ogen, maar ook de kleur waar een
blokje op het veld gelegd mag worden.
Is het veld al bezet? Helaas, dan kan er
geen blokje meer bij. Of misschien toch
wel? Want met dit spel zijn veel varianten
mogelijk! De spelregels zijn naar eigen
inzicht aan te passen, zo blijft het plezier
van dobbelen voorop staan.
Artikelnr. A00672

Prijs: € 51,65 incl. btw: € 62,50

Artikelnr. A01097

Prijs: € 694,01 incl. btw: € 839,75

Draaikussen

Het Draaikussen biedt kalmte en comfort.
Dit artikel is ontworpen om een gevoel
van rust en comfort te geven aan mensen
die zich ongemakkelijk en onrustig voelen.
De steeds repeterende beweging van
het ronddraaien van delen van dit kussen,
geeft de speler weer focus op zijn of haar
onrustige handen. De 4 verschillende
texturen en de verscheidenheid van kleuren
stimuleren de zintuigen.
Artikelnr. A01628

Prijs: € 33,02 Incl. btw: € 39,95

Empathiepop Rubens Barn Original

Juwelenspel

Dit spel bevat beukenhouten plankjes met ingelegde, glinsterende
edelstenen in zes verschillende kleuren. De plankjes kunnen als
domino- of memoryspel gebruikt worden. Met het Juwelenspel
worden cognitieve en sensomotorische vaardigheden gestimuleerd.
En extra leuk: in het licht krijgen de plankjes een extra mooi effect.
36 schijven, doorsnede 60 mm, 2 kleurendobbelstenen 25 mm, 2
ogendobbelstenen 25 mm, 1 spelbeschrijving, fluwelen opbergzak.

Rubens Barn poppen zijn speciaal ontwikkeld voor mensen met dementie.
De poppen moedigen aan tot communicatie en interactie. Ze zijn verzwaard
waardoor er een natuurlijke prikkel ontstaat om voor de pop te willen
zorgen. Ze zijn heerlijk zacht en hebben een open blik in de ogen. Door hun
vrolijke kleuren wordt iedereen gestimuleerd om de poppen te knuffelen en
te strelen. Je kunt de poppen wassen in de wasmachine. De kleertjes was je
met de hand. Door gebruik van klittenband zijn de kleertjes gemakkelijk te
wisselen. De poppen wegen 1 kg en zijn 50 cm hoog.
Prijs: € 78,47 incl. btw: € 94,95

Artikelnr. A00812

Prijs: € 144,63 incl. btw: € 175
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Harry

Emil

Artikelnr. A00937

Artikelnr. A00935

Anna
Artikelnr. A00933

Maria

Ida

Meiya

Artikelnr. A00938

Artikelnr. A00934

Artikelnr. A00936
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Interview

“Het Landenspel haalt de
mooiste herinneringen op.”
Nelly van Nieuwkerk, de vrouw
achter Nevospel, wordt door haar
3-jarige kleindochter Jessley liefkozend
‘knutsel-oma’ genoemd. Die naam
heeft ze zonder twijfel verdiend: Nelly
is ontzettend creatief en bedenkt het
ene na het andere bijzondere spel voor
mensen met geheugenproblemen.
“Met mijn spellen probeer ik spelers
uit hun isolatie te onttrekken. Al is het
maar voor enkele seconden. Het voelt
voor mij onnatuurlijk om ouderen met
kinderspellen te zien spelen. Ik vind het
belangrijk dat ze spellen kunnen spelen met
afbeeldingen die hen aanspreken. Door de
herkenbare afbeeldingen en foto’s probeer ik
herinneringen bij de spelers op te halen en
een gesprek uit te lokken.

Dementie

Twee is OK

Twee is OK zijn memospellen die
speciaal zijn ontworpen voor mensen
met dementie. De memospellen
kunnen in moeilijkheidsgraad
eenvoudig aan de speler(s) worden
aangepast. De kaarten zijn van extra
dik en stevig karton. De afmetingen
van de kaarten zijn ook zodanig
dat ze voor iedereen goed leesbaar
zijn. Bovendien zijn de kaarten
geplastificeerd, waardoor jarenlang
speelplezier is gegarandeerd. De
volgende versies van Twee is OK
zijn leverbaar: Sportspel - Bloemen
- Koningshuis (NL) - Beroepen Ambachten
Sportspel: (afgebeeld) Artikelnr. A01617
Prijs: € 90,91 incl. btw: € 110

Fotodomino

Fotodomino zijn dominospellen die
speciaal zijn ontworpen voor mensen
met dementie. De volgende versies van
Fotodomino zijn leverbaar: Bloemen Koninklijk Gezin (NL) - Huisdieren

De spellen zijn niet alleen goed als
geheugentrainers, ze zorgen voor interactie
en samenspel. Je kunt ze één op één spelen,
maar ook in groepsverband. Winnen is
helemaal niet belangrijk, juist niet! Het gaat
om het spelplezier dat de speler eruit haalt.
Als ik ouderen zie spelen voel ik me zo
dankbaar. Dan denk ik: ‘dit komt van mijn
hand’. Mijn spellen zijn mijn trots. Alles is
zorgvuldig samengesteld en met veel liefde
gemaakt. Zo zijn de kaarten goed afneembaar,
omdat ze aan beide zijden gelamineerd zijn,
en zijn mijn dobbelstenen van zacht materiaal,
zodat iedereen veilig is als een speler niet
tegen zijn of haar verlies kan, haha! Het
voelt heel goed dat anderen zoveel
plezier beleven aan mijn creaties.”

Bloemen: Artikelnr. (afgebeeld) A01616Prijs: € 47,11 incl. btw: € 57

Het Grote Kleurenspel

Een kleurrijk dobbelspel! Verzamel alle
kleuren of kom juist van ze af door de grote
dobbelsteen te werpen. Op vele manieren te
spelen. Een gezellige sfeer is gegarandeerd.
Artikelnr. A01612

Prijs: € 86,78 incl. btw: € 105
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Dementie

Creatieve puzzel

Mensen met dementie worstelen vaak met
puzzelstukken. Met deze creatieve puzzel kan
het niet verkeerd gaan. Er wordt een eigen
wereld gecreëerd met de magnetische stukken
die op de achtergrond geplaatst worden. Succes
verzekerd! Bijvoorbeeld met de creatieve puzzel
Gereedschap, waarmee een schuurtje wordt
gemaakt. De puzzel bestaat uit 26 magnetische
stukjes. Materiaal: kunststof. Afmeting: 29 x 40 cm.

In de tuin
Artikelnr. A00763

Gereedschap: Artikelnr. A00766
Heerlijk bakken: Artikelnr. A00769
Prijs: € 31,36 incl. btw: € 37,95

Ocean life
Artikelnr. A01391

Prikkel de creativiteit

Transport
Artikelnr. A00765

Natuur
Artikelnr. A00452

Er zijn veel
verschillende puzzels
voor mensen met dementie
leverbaar. Ga naar onze
website voor een actueel
overzicht, of scan de QR-code!

Artikelnr. A01310

Puzzels van 13, 35, 63 en 100 stukjes

Artikelnr.
A01388
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Deze puzzels zijn speciaal ontwikkeld voor mensen met
dementie. Ze staan vol met prachtige afbeeldingen, stimuleren
het geheugen en geven aanleiding voor een gesprek. Gemaakt
van stevig karton waardoor ze lang meegaan.
Prijs: € 23,93 incl. btw: € 28,95

Schilderen met water - Aquapaint

Aquapaint is een uniek en herbruikbaar schilderproduct
voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking.
Kies een beeld dat je aanspreekt, neem een kwast met water en begin met
schilderen. Door het water komen de onderliggende kleuren vanzelf tevoorschijn.
Nadat het paneel is opgedroogd, wordt het weer wit en kun je het opnieuw
gebruiken. Iedere set bestaat uit vijf verschillende afbeeldingen die zorgvuldig zijn
geselecteerd om na voltooiing een gesprek te kunnen beginnen.
Inclusief penseel. Afmeting: 26 x 21 cm.

Prijs: € 22,27 incl. btw: € 26,95

Boerderij
Herinneringen
Artikelnr. A01390
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Puzzels en alleen spelen

Houten Puzzels

Op de puzzels staan volwassen afbeeldingen, speciaal
ontworpen voor mensen die niet met kleine stukjes
en grote hoeveelheden overweg kunnen. De puzzel
bestaat uit 48 grote, houten stukken met een dikte van
6 mm. Door het formaat liggen de stukken prettig in
de hand. Er wordt een poster met dezelfde afmetingen
meegeleverd, deze kan als onderlegger gebruikt
worden. Zo maakt het puzzelen voor iedereen
toegankelijk. Afmeting: 40 x 51 cm.

Artikelnr. A01239

Puzzels van Gibsons

Prijs: € 34,67 incl. btw: € 41,95
Artikelnr. A00115

Gibsons levert puzzels met fraaie illustraties
in diverse puzzelthema’s en verschillend aantal
puzzelstukjes. De puzzels zijn gemaakt van 100%
gerecycled karton, in de dikste kartonsoort die
voor puzzels beschikbaar is. Hierdoor zijn de
puzzels gegarandeerd goed voor vele malen
puzzelplezier!

Puzzelen voor iedereen

Prijzen variërend van € 16,95 tot
€ 19,95 incl. btw

Artikelnr. A01421

Op deze
pagina zijn enkele puzzels
afgebeeld. Bezoek onze
website voor nog meer puzzels,
of scan de QR-code.

Artikelnr. A01426
Artikelnr. A00128
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Artikelnr. A00116

Artikelnr. A00119
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Puzzels en alleen spelen

Bewegen

Solitaire

Hét bekende combinatiespel voor één persoon.
Door de diepe uitsparingen in het houten bord
vallen de pionnen niet snel om. Het spel is
hierdoor geschikt voor mensen met een beperkte
motoriek of visuele beperking. Doorsnede: 39 cm
- met 33 speelstenen - dikte: 18 mm

Stimuleer
beweging

Artikelnr. A00136

Prijs: € 33,02 incl. btw: € 39,95

Dubbelzijdige
ballonpomp

Met de pomp blaas je de
Speelballen en Gespreksballen in
razendsnel tempo op, maar kun je
ook gewone ballonnen opblazen.

Jezelf
uitdagen

Artikelnr. A01182

Prijs: € 4,09 incl. btw: € 4,95

Sudoku

Deze bekende 9x9 puzzel is uitgevoerd in een bijzonder
houten bord met bijbehorende stenen. Dit speelbord
biedt jarenlang puzzelplezier. De speelstenen hebben
verschillende kleuren, om het overzicht beter te behouden.
Afmeting: 29 x 29 cm

Speelbal

Gooi de bal en vang! Welke afbeelding zit bij de
rechterduim? Beschrijf het, voer het uit of beantwoordt
de vraag. Dit spel stimuleert de beweging. Deze stoffen
bal met daarin een stevige opblaasbare ballon stimuleert
beweging. Er wordt een reserveballon meegeleverd.
Prijs: € 20,25 incl. btw: € 24,50

Letterdobbelstenen

Met de drie dobbelstenen kun je individuele vaardigheden
trainen en wordt beweging gecombineerd met
denkprocessen. Denk – concentreer – onthoud –
beweeg! De spelers gooien bijvoorbeeld met een
dobbelsteen en noemen een woord dat begint met
de letter op de dobbelsteen. Afhankelijk van de
groepsgrootte en de vaardigheden van de spelers kunnen
er verschillende varianten gespeeld worden.
De 12-zijdige foamblokjes tonen alle letters van het
alfabet, dubbele klinkers en vier jokers.
Artikelnr. A01474

Prijs: € 66,07 incl. btw: € 79,95

Artikelnr. A01531 (afgebeeld)

Prijs: € 107,02 incl. btw: € 129,50

Tangram Maxi

In deze extra grote en kleurrijke uitvoering van de
bekende puzzel kunnen talloze figuren geplaatst
worden. Er worden altijd zeven vormen gebruikt,
die allemaal plat op het bord liggen. Ze mogen niet
rechtop geplaatst worden of elkaar overlappen.
Afmeting: 29 x 29 x 2,5 cm

Er zijn ook kleinere modellen
Sudoku leverbaar. Ook de
vertrouwde blanco-stenen vind
je terug in onze webshop. Scan
de QR-code voor een overzicht.

Artikelnr. A01318

Prijs: € 22,27 incl. btw: € 26,95
Artikelnr. A01361
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Artikelnr. A00677

Artikelnr. A01546

Artikelnr. A00180
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Bewegen

Boccia Outdoor

Kegelspel soft - blauw

Deze sport wint steeds meer aan populariteit bij sportverenigingen, seniorenclubs,
scholen, woonzorgcentra en verpleeghuizen. En dat is niet voor niks! Ook spelers met
geringe motorische vaardigheden kunnen deelnemen. Boccia speel je alleen, als duo
of als team van drie personen. Het bevordert de concentratie, doelnauwkeurigheid,
hand-oog coördinatie en tactiek. Het doel van het spel is om je eigen ballen zo dicht
mogelijk bij de witte doelbal te krijgen. Je kunt de ballen rollen, gooien of schoppen.
Het spel zit in een groene stevige nylon tas met 13 ballen van hard kunststof.
Doorsnede bal = 8,3 cm, gewicht per bal = 300 gram +/- 50 gram.

Deze mooie bowlingset bestaat uit tien kegels,
gemaakt van robuust materiaal en bekleed
met een zachte stof. Er zitten twee ballen
met goede grip bij, om de kegels mee om te
rollen. Je kunt dit spel zowel binnen als buiten
spelen. Hoogte van kegels 34,5 cm en 11 cm
doorsnede. Doorsnede van de ballen is 17 cm.
Artikelnr. A00367

Prijs: € 106,61 incl. btw: € 129

Samen
in actie

Artikelnr. A00397

Prijs: € 57,02 incl. btw: € 69

Doelmatvloer en Pittenzakjes

Een stevige professionele doelmat waarmee uiteenlopende
spellen gespeeld kunnen worden. Boccia, Pétanque en
pittenzakjes zijn bij uitstek geschikt om met deze mat te
combineren. De mat is 90 x 90 centimeter en heeft een
dikte van 2 millimeter. Met alle deelnemers in een cirkel
rond de mat ontstaan er gegarandeerd leuke interacties
tussen de deelnemers.

Op onze
website vind je nog meer
spellen die het bewegen
stimuleren. Scan de QR-code
en bekijk ze allemaal!

Pétanque Superior

Met deze Pétangue set, ontworpen door Handi Life, speel je
het spel het gehele jaar door: binnen en in elke ruimte. Het spel
bestaat uit vier sets ballen, met vier verschillende kleuren. De
handgemaakte lederen ballen zijn gevuld met korrels. Het spel
wordt geleverd in een stevige zwarte nylon opbergtas met 12
ballen (3 gele, 3 blauwe, 3 rode en 3 zwarte ballen) plus twee
doel-ballen (wit/blauw en oranje). Doorsnede bal = 8,2 cm,
gewicht per bal = 300 gram. Dikte van het leer is 1,2 mm.

Doelmat Artikelnr. A01435

Prijs: € 53,72 incl. btw: € 65

Artikelnr. A00478

Prijs: € 246,28 incl. btw: € 298

Boundaloons

Deze pittenzakjes zijn geschikt voor de
wasmachine. Afmeting: 11 x 11 cm, 90
gram per zakje - gemaakt van dik polyester.

Deze ring heeft handvatten
aan beide kanten. Je kunt er
individueel mee spelen of je
speelt ’m naar elkaar over. Het
materiaal is erg sterk. Je kunt
de Boundaloons gebruiken in
combinatie met de Scarfballen
en Pom Pom ballen. Set van 2
ringen, diameter 43,5 cm

Pitzakjes Artikelnr. A01436

Artikelnr. A00505

Blikgooien

Dankzij de zachte materialen van zowel de blikjes als de
ballen werkt dit spel bij niemand op de zenuwen. Iedereen
kan ouderwets gezellig een potje blikgooien! Afmeting bal:
Ø 6 cm - 10 blikjes: Ø 7,5 cm, 10 cm hoog
Artikelnr. A00393

Prijs: € 32,64 incl. btw: € 39,50

Pittenzakjes

Prijs: € 17,31 incl. btw: € 20,95
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Prijs: € 29,34 incl. btw: € 35,50

Scarfball
Artikelnr. A00504

Prijs: € 10,70 incl. btw: €12,95

Pom Pom balls

Artikelnr. A00506
Prijs: € 7,77 incl. btw € 9,40
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Interview

Bewegen
Deze drie popularie spellen zijn vernieuwd! Dankzij ervaringen van klanten hebben wij deze
bakken aan laten passen en exclusief in Duitsland laten produceren. Alle bakken zijn breder
gemaakt, robuuster uitgevoerd en ogen volwassener. De bakken zijn handzaam, passen op
elke tafel en zijn gemakkelijk op te bergen.

Sjoelbak - verkorte versie

Een spel ontwikkelen
			 begint altijd bij een idee
Duurzaam houten speelgoed, dat
is waar het Duitse bedrijf Holz
Bi-Ba-Butze voor staat. Eigenaar
Kristian Frinken is trots op het
feit dat zijn spellen, met recht
echt vakmanschap, op blijven
vallen tussen alle gedigitaliseerde
materialen.

“Onze spellen moeten aan hoge
kwaliteitseisen voldoen. Dat betekent
dat ze duurzaam zijn en een robuuste
uitstraling hebben. Ze moeten stuk voor
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stuk visueel aantrekkelijk, maar vooral
boeiend zijn voor de doelgroep. Een
spel is echt geslaagd als het keer op keer
uitdagend en interessant blijft om te spelen.
Een spel ontwikkelen begint altijd bij
een idee. Vanuit daar bouwen we een
prototype dat getest en gespeeld wordt
door verschillende leeftijdsgroepen.
Zo vallen er dingen op die we kunnen
verbeteren totdat het spel helemaal aan
de eisen voldoet. Dan volgt een proces om
het spel zo te produceren dat het er mooi
uitziet én functioneel is. Uiteindelijk komt

alles samen in een mooi ontwerp.
Het is voor ons belangrijk om ons te
onderscheiden van de massa. Dat doen we
door hoogwaardige producten te maken,
die niet te vervangen zijn door digitale
spellen. Onze spellen vragen om fysieke
inspanning, oefening van de motoriek,
inzet van zintuigen en ook de coördinatie
wordt getest. In groepsverband wordt ook
samenwerken geoefend. Het spel
Weg met de 6! (zie pagina 28) is het
perfecte voorbeeld: het combineert het
trainen van fijne motoriek met plezier en
is leuk voor mensen van alle leeftijden.”

Sjoelen is voor iedereen weer toegankelijk met deze verkorte
sjoelbak. Mensen met minder kracht in de armen komen weer
in de gelegenheid om dit favoriete spelletje te spelen!
Afmeting: 115 x 42 x 6,5 cm
Artikelnr. A00139

Prijs: € 123,14 incl. btw: € 149

Japans biljart - verkorte versie

Het spel is heel eenvoudig: probeer de tien
meegeleverde ballen in de gaten met het hoogste
aantal punten te krijgen. De hoogste score wint. Een
spel voor jong en oud! Afmeting: 115 x 42 x 6,5 cm
Artikelnr. A00140

Prijs: € 123,14 incl. btw: € 149

Bowlingbak - verkorte versie

Ook dit spel is geschikt voor mensen met weinig kracht
in de armen. Laat een bal de bak in rollen en zorg dat er
zoveel mogelijk kegels omvallen. Hoe meer kegels om, hoe
meer punten je scoort. Afmeting: 115 x 42 x 6,5 cm
Artikelnr. A00185

Prijs: € 123,14 incl. btw: € 149
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Klassiekers

Ouderwets
gezellig spelen
Holland Bingo deel 1 en 2

Deze koffer bevat een eenvoudig bingospel met 8 speelborden en 24
kaarten. De duidelijke afbeeldingen in het Hollandse thema roepen
associaties op. De spelleider houdt de afbeelding omhoog, de deelnemer
die deze op zijn speelbord heeft legt er een fiche op. Wie het eerst alle
afbeeldingen op het speelbord bedekt heeft, is de winnaar.

Rummikub

Het bekende familiespel, maar nu met extra grote speelplanken
en speelstenen. Ideaal dus voor mensen met een beperkt
gezichtsvermogen. Wie legt de slimste combinaties en is
het eerst al zijn stenen kwijt? Inzicht, durf en tactiek worden
gecombineerd. Afmeting van de stenen: 3,8 x 2,6 x 0,4 cm
Artikelnr. A00106

Prijs: € 35,50 incl. btw: € 42,95

Deel 1 Artikelnr. A01007 (afgebeeld)
Deel 2 Artikelnr. A01008

Prijs: € 73,55 incl. btw: € 89

Pallina

Dit fantastische spel kan door iedereen gespeeld worden.
Iedere speler krijgt een eigen kleur stokjes en ballen. Om de
beurt haalt de speler een stokje van zijn eigen kleur uit de
toren. Hierdoor zullen ballen op het kleed vallen. De speler
die het laatst een bal in de toren heeft zitten, wint het spel.
Afmeting: 24 cm doorsnede en 32 cm hoog - Materiaal:
bamboe, 16 houten ballen en stoffen onderlegger.

Muziekbingo

Deze toegankelijke vorm van bingo is leuk
voor mensen in een vroeg of laat stadium van
dementie. Door het gebruik van authentieke
instrumentgeluiden en mooie afbeeldingen
bevordert het de cognitieve functies en de
sociale interactie.

Artikelnr. A00389

Artikelnr. A01392

Prijs: € 30,54 incl. btw: € 36,95

Prijs: € 39,63 incl. btw: € 47,95

Jeu de boules op tafel
Geluksrad

Dit spel bestaat uit 6 schijven met elk een stalen
knikker en doelschijfje. De knikkers zitten in de
schijven geklemd, zodat ze er niet uit kunnen
vallen. Door de knikker glijden de schijven
eenvoudig over tafel. Een ideaal spel om kleine
bewegingen te stimuleren. Aantal spelers: 2 - 3.

Artikelnr. A00469
Prijs: € 94,21 incl. btw: € 114

Artikelnr. A00716

Dit rad van Pedalo® kan als traditioneel loterij-apparaat gebruikt worden,
maar heeft ook andere spelmogelijkheden. De gekleurde pinnen kun je in
het ronde bord steken, hierdoor is het bord naar eigen inzicht samen te
stellen. Denk bijvoorbeeld aan letter- en getallenbingo of een woordzoeker.
Afmeting: 32 x 32 x 49 cm - Doorsnede: 32 cm
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Prijs: € 21,45 incl. btw: € 25,95
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Klassiekers

Activiteitenringen Nordic

De mooie kleurrijke activiteitenringen spreken
spelers van alle leeftijden aan. Je kunt ze voor
verschillende activiteiten gebruiken, zoals
dansen in een cirkel, achter elkaar in de ringen
stappen, balanceren met ringen op je hoofd,
jongleren, ringen gooien, enzovoorts! De ringen
zijn van zacht synthetisch rubber. Doorsnede
16,4 cm en 1,2 cm dik.
Artikelnr. A01472

Prijs: € 15,29 incl. btw: € 18,50

Interview

Beweegbingo

De Beweegbingo is bedacht door Buurtsportcoach Mieke Regelink
van AmstelveenSport (zie pagina 29). Dit spel nodigt ouderen
op een speelse manier uit tot beweging. Telkens wordt een kaart
getrokken waarop een pictogram te zien is met een beweging,
zoals het draaien van de schouders, het optillen van de knieën of
het zwaaien van de armen. Het gaat om alledaagse bewegingen,
die ouderen helpen om soepel en actief te blijven. De oefeningen
kunnen zowel staand als zittend worden uitgevoerd. Door het spel
met muziek en prijzen te combineren maak je er een feestje van.
Zo wordt bewegen leuk!
Artikelnr. A01626

Prijs: € 98,35 Incl. btw € 119

“Soms voeg ik tussendoor
een muziekmoment toe:
lekker zwieren op André
Rieu bijvoorbeeld!”
- Mieke Regelink, AmstelveenSport -

Weg met de 6!

Weg met de 6 is een
 leuk dobbelspel voor 2 - 6 spelers,
waarbij elke speler met geluk en tactiek als eerste van
zijn stukken af moet komen. Door de grootte van de
speelstukken en de dobbelstenen is deze versie uitermate
geschikt voor ouderen.
Artikelnr. A01627

Prijs: € 28,88 incl. btw: € 34,95
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Ouderen komen op een
ongedwongen manier in beweging
Mieke Regelink is het creatieve
brein achter de Beweegbingo. Vanuit
haar rol als Buurtsportcoach bij
Amstelveen Sport ontstond het
idee voor een spel waarbij ouderen
geactiveerd worden om te bewegen.
Samen met SpelPlus werd dit jaar
een nieuwe versie van het spel
ontwikkeld.
“De Beweegbingo is een spel dat niet
hangt aan een georganiseerde activiteit:
iedereen kan dit uit de doos pakken en

met ouderen gaan spelen. Het spel is dan
een extra beweegmoment in het leven
van een oudere: het stimuleert onder
andere de kracht in de benen, armen en
schouders.
De beweegoefeningen maken deze
bingo-variant aantrekkelijk. Een deelnemer
zei ooit tegen mij: ‘Zie je wel, als ik
bíngo moet gaan spelen ben ik pas echt
oud’. Die negatieve associatie is al snel
verdwenen als deelnemers merken hoe
leuk het is. De hoofdprijs? Dat is bij mij
steevast deelname aan de Olympische
Spelen. Zo houd ik het grappig en luchtig.

Ouderen komen op een ongedwongen
manier toch even in beweging en daar
gaat het mij om.
Na het openen van de doos kun je direct
aan de slag: alles is aanwezig om het zo
makkelijk mogelijk te maken. Maar je
kunt ook nog veel meer creatieve ideeën
bedenken met de bingokaarten. Zo geef
ik ze ook weleens mee als huiswerk:
de oudere moet dan elke dag een paar
oefeningen doen en afstrepen. Ik zit nog
vol ideeën voor volgende spellen… wie
weet kan ik die ooit nog produceren.”
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Klassiekers

Wie ergert zich?

Dit kwalitatief hoogwaardige dobbelspel zorgt
gegarandeerd voor jarenlang speelplezier. Op het houten
bord zit een metalen plaat. Er zitten kleine magneetjes
onder de houten speelstukken, zodat ze goed op het
bord blijven staan. Dit spel is gefabriceerd in een sociale
werkplaats en is een Duits kwaliteitsproduct.
Afmeting: 50 x 50 cm
Artikelnr. A00383

Prijs: € 106,61 incl. btw: € 129

35 x 35 cm
Artikelnr. A00471

Prijs: € 84,30
incl. btw: € 102

Scrabble XL

Alles is XL bij deze versie van Scrabble: het speelbord, de
letterblokjes én de spelregels. En dus heel geschikt voor
slechtzienden. Het spelbord is ook voorzien van een ‘tilelock’,
waardoor blokjes op hun plek blijven. Door de pin met bal op de
onderkant van het bord kun je het spel ook gemakkelijk draaien.
Afmeting bord: 38 x 38 x 5,5 cm - Letterblokjes 2.4 cm. 102
letterblokjes, 4 plankjes, 1 letterzakje, 1 XL spelbord.
Artikelnr. A01119

Prijs: € 41,28 incl. btw: € 49,95

Realiteits Oriëntatie
Training bord (ROT)

Dit handige bord, in combinatie met
de klok, helpt mensen met dementie
om dagelijks besef te hebben van
de datum, dagelijkse structuur,
seizoenen, feestelijkheden en andere
bijzonderheden. Alle voorwerpen
behalve de klok zijn magnetisch, om
ze op het bord te bevestigen.
Artikelnr. A01620

Prijs: € 206,61 incl. btw: € 250

Verzendkosten € 19,95

Leuke spellen
op groot formaat

Kalender De vier
jaargetijden

Met deze houten kalender beleven
ouderen actief de wisseling van de
dagen, maanden en seizoenen. Inclusief
prachtige illustraties van de vier
seizoenen. Afmeting: 35 x 35 cm
Artikelnr. A00867

Prijs: € 56,20 Incl. btw: € 68

Domino XL

De mooie houten kist bevat 28
stevige, extra grote dominostenen
met een afmeting van 5,5 x 2,5 x 1
centimeter. De stenen liggen prettig
in de hand en zijn gemaakt van een
stevige kwaliteit kunststof.
Artikelnr. A00328

Prijs: € 24,38 incl. btw: € 29,50
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Muziek

Snoezelen

DAB Radio en
Muziekspeler

Deze radio combineert retro-nostalgische
esthetiek met een eigentijdse moderne
uitstraling. Het is zowel een DAB Radio als
een muziekspeler, speciaal ontworpen voor
mensen met dementie. Elk detail van de
radio staat voor onderzoek en verfijning. De
warme witte kleur gecombineerd met grijze
accenten zorgen voor meer zichtbaarheid
en gebruiksgemak. Samen met de unieke
knoppen voorkomt deze radio verwarring
en stimuleert het de onafhankelijkheid.
De radio heeft grote knoppen voor het
bedieningsgemak en een volumeknop die
nooit op nul zal staan. Hiermee wordt
bereikt dat de gebruiker altijd zal merken of
de radio wel of niet aanstaat.

Snoezelbuis

Dit product is heel prettig voor mensen met dementie of een
handicap. Dankzij de rits kan een houten bal in de buis worden
gestopt. Na het sluiten van de stoffen buis kun je de bal van
buitenaf door de buis begeleiden.

Bubbelbuis

Artikelnr. A00305

Prijs: € 28,88
incl. btw: € 34,95

Artikelnr. A01605

Prijs: € 114,88 incl. btw: € 139

Blijven genieten
van muziek

We hebben een
uitgebreid assortiment
van aangepaste
muziekinstrumenten. Je vindt
deze op de website.

Percussie-set

Deze set van 10 percussie-instrumenten
in een handige draagtas bevat onder
andere maracas, castagnetten, een
tamboerijn, een triangel en een klopper,
claves, guiro en kloppers, vingerbekkens
en een jingle stick met 13 bellen.
Artikelnr. A01220

Prijs: € 30,54 incl. btw: € 36,95
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Zachte stoffen
om te knuffelen

De opstijgende en borrelende
luchtbellen in deze waterbuis
zijn fascinerend. De LEDkleurwisselaar zorgt voor
mooie kleureffecten. Door de
meegeleverde waterkolom met
een stevige houten basis, is de
buis heel stabiel en veilig. De
houten sokkel van berkenhoud
is geluidsabsorberend en
voorzien van viltglijders voor
op de vloer.
Afmeting: 130 cm hoog 10 cm ø - incl. set zwemvisjes
en decoratie - houtensokkel
van beukenhout - 39 x 39
x 19,5 cm - voeding 230V LED-verlichting kleurwisselend
- Aan-uit schakelaar.
Artikelnr. A01440

Prijs: € 300,83 Incl. btw € 364

Ga voor
meer snoezelartikelen
naar onze website of
scan de QR-code.

Plushe Labyrint

Dit zeer zachte pluche doolhof met houten balletje stimuleert
de fijne motoriek. Het geeft veel plezier, terwijl het tegelijkertijd
de focus en aandacht bevordert. Perfect voor thuis, maar zeker
ook geschikt voor onderweg. Voor iedereen die graag met zijn
handen bezig is. En uitermate geschikt om alleen te spelen.
Leverbaar 2 vormen: een rood vierkant en een blauwe cirkel.
Artikelnr. A01540 (vierkant); A01539 (rond)

Prijs: € 18,97 Incl. btw € 22,95
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Creatief

Kleur- en Vertelboeken

De schitterende zwart-wit illustraties in dit kleur- en vertelboek bevatten
verschillende thema’s, bijvoorbeeld de jaren ’50 en ’60. De kleurplaten zijn
eenvoudig, herkenbaar en hebben duidelijke contouren. Hierdoor zijn ze geschikt
voor allerlei doelgroepen en met name voor mensen met
dementie. Naast het kleuren stimuleren de platen de
herkenbaarheid en sporen ze mensen
aan hun herinneringen te delen.

Vogelhuisje
Bouwpakket

Iedereen is in staat om deze
bouwwerkjes op eenvoudige
wijze in elkaar te zetten. Als ze
af zijn kunnen ze alleen of met
elkaar beschilderd worden. Alle
onderdelen zijn vooraf op maat
gemaakt en pasklaar voorbereid.
Afmeting van het huisje: 23 x 19
x 19 cm.

Jaren ’50 en ’60. Artikelnr. A00776

Prijs: € 11,88 incl. btw: € 12,95

Kleurboek België A3

Dit kleurboek springt er niet alleen
uit door zijn grote A3-formaat, maar
ook door zijn aansprekende thema:
België. Alle karakteristieke Belgische
afbeeldingen komen aan bod. Heerlijk
om urenlang te kunnen kleuren.

Voor meer
kleurboeken ga je
naar onze website of
scan je de QR-code!

Artikelnr. A00262

Prijs: € 21,45 incl. btw: € 25,95

Extra dikke kleurenpotloden

Deze unieke set Super Ferby kleurknotsen
bevat 12 stiften met een driehoekige vorm,
waardoor de handen niet snel vermoeid
raken. Lengte 18 cm. Stiftdikte 6,5 mm.

Artikelnr. A00472

Prijs: € 10,96 incl. btw: € 11,95

Artikelnr. A00263

Prijs: € 16,49 incl. btw: € 19,95

Vario

Deze prachtige bouwset bevat 72 beukenhouten balkjes
van 15 millimeter doorsnede en een lengte van 28 tot 250
centimeter, van het merk Walachia. De huisjes die je ermee
kunt bouwen worden ongeveer 25 centimeter lang en 20
centimeter hoog. De schaal is ongeveer 1:32. De balkjes
worden niet gelijmd.
Artikelnr. A01228

Prijs: € 33,02 Incl. btw € 39,95

Bouwen
en maken
Rijgborden

Met behulp van kunststof pennen kunnen de
afzonderlijke onderdelen aan deze rijgborden naar
wens worden verbonden. De pennen worden gebruikt
om de koorden met een afstand van 2,8 centimeter
van kruisgat naar kruisgat te halen. Het gemaakte
motief verwijder je door simpelweg aan een touwtje
te trekken. Dit spel speel je met één tot vier spelers
en bevorderen de hand-oog-coördinatie,
creativiteit en concentratie.
Artikelnr. A01414

Diverse VARIO-kits kunnen
met elkaar worden
gecombineerd en vormen
samen een monumentaal
bouwwerk. Kijk voor een
overzicht van beschikbare
bouwkits op onze website.
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Prijs: € 57,02 incl. btw: € 69
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Voor het gebruik van onze spel-, beweeg- en
aanverwante artikelen is een zekere motoriek
en voorzichtigheid vereist. Gebruik het artikel
bij twijfel eerst met professionele hulp en/of
de juiste beschermingsmiddelen. Genoemde
prijzen zijn onder voorbehoud. Alle genoemde
bedragen zijn exclusief bezorgkosten.
Verzendkosten bedragen € 6,75, mits anders
vermeld. Bestel bij voorkeur via onze website,
dit kan op factuur en zonder account. Voor elke
bestelling zijn onze algemene voorwaarden van
toepassing. Deze staan op de website. Heb je
vragen, opmerkingen of wil je meer informatie?
Neem gerust contact met ons op. Wij helpen je
graag verder.

Voor meer informatie en
bestellingen verwijzen wij
je graag naar onze website
www.spelplus.nl en
www.spelplus.be

SpelPlus
Keizer Karelweg 412
NL –1181 RK Amstelveen
sales@spelplus.nl
verkoop@spelplus.be
T +31 20 8231256
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