
Met de opbrengst van de paas-

eieren hebben we heel wat 

bewegingsmateriaal kunnen 
kopen.  Zie verder in deze 

nieuwsbrief. 
 

Jammer genoeg hebben we ook 

evenementen moeten afgelas-
ten voor de komende maanden. 

Zo zal er geen Picknick door-
gaan in juli en geen Marieke-

feesten in augustus. Misschien 

kan de Sociale Braderie in sep-
tember wel doorgaan, maar we 

moeten afwachten welke ver-
soepelingen er nog komen voor 

zulke evenementen. 

 
We hebben ondertussen niet 

stilgezeten en hebben hard 

gewerkt om de nieuwe website 
van de Piepbal afgewerkt te 

krijgen. We hopen dan ook om 
deze spoedig aan jullie voor te 

kunnen stellen.  

 
Op het moment van het schrij-

ven aan deze nieuwsbrief zijn 

Beste leden, vrijwilligers, spon-

sors en sympathisanten! 

 
Op 16 maart ging ook de speel-o

-theek dicht wegens de Corona-
maatregelen.  Geen snoezelen 

meer in onze gezellige ruimtes, 

geen snuisteraars tussen onze 
rekken, geen lachende gezicht-

jes van blije kinderen die net 
een leuk stuk speelgoed vonden.  

En ook onze vrijwilligers waren 

opeens verplicht werkloos.  
 

De paaseierenverkoop startte 
in maart met een vliegende 

start, maar jammer genoeg 

moest de verkoop dan twee 
weken later stilgelegd worden.  

Toch zijn we heel dankbaar voor 

alle vrijwilligers die zich hier 
voor inge-

zet hebben 
en natuur-

lijk ook 

voor al wie 
eieren 

heeft gekocht. Dankje wel!  

we ondertussen 4 halve dagen 

terug open om op afspraak 

speelgoed te ontlenen of zelf uit 
te kiezen.   

We merken dat sommige leden 
blij waren dat ze terug konden 

langskomen.  

Het is voor iedereen een 
vreemde ervaring geweest, 

deze Corona-periode.  
En we hopen dat iedereen ge-

zond en  

zonder vrees terug naar school, 
het werk of andere bezigheden 

kon terugkeren.   
 

Hoe de situatie na de vakantie 

zal zijn, kunnen we niet voor-
spellen.  

Maar we hopen vooral dat we 

jullie terug kunnen verwelko-
men op een “normale” manier 

en dat de speel-o-theek terug 
een bruisende plek mag worden 

waar kinderen naar hartenlust 

kunnen spelen. 
 

Fijne zomervakantie! 
Groetjes, Stephanie en Els 

Tijdens de schoolperiodes 

(onder voorbehoud:) 

Maandag tot donderdag: 
9u—11u30 14u—19u 

Vrijdag: 

9u—11u30 
Iedere 2de en 4de zaterdag van 

de maand van 9u tot 12u. 

 
 

 
 

 

Tijdens de Zomervakantie: 
De speel-o-theek is gesloten 

tussen  
13 juli en 18 augustus   

 

De openingsuren van 18 au-

gustus tot 31 augustus: 
Maandag van 9u tot 12u 

Dinsdag van 14u tot 18u 
Donderdag van 14u tot 18u 

Vrijdag van 9u tot  12u 

 

 

Tijdens de vakanties 
toch gebruik maken van de 

speel-o-theek? 
 

Dat kan! Mits een afspraak is 

gemaakt voor de start van de 

vakantie. 
 
speelotheek.depiepbal@de-
kade.be 

050/ 33 05 48 
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De Piepbal: activiteiten 

 De nieuwjaarsreceptie van de Speel-o-theek in een nieuw kleedje 

Eind januari organiseerde de stuurgroep van de speel-o-theek een nieuwjaarsreceptie. Het doel was om iedereen 

gezellig samen te krijgen. Iedereen die betrokken is bij de werking van de speel-o-theek werd uitgenodigd: vrijwil-

ligers, medewerkers, stuurgroep, familieleden, collega’s en buurtvereningen. 

Op deze manier kon er op een mooie manier afscheid genomen worden van Emilie, medewerker van de speel-o-
theek, die gekozen had om een nieuw avontuur aan te gaan. Ondertussen geniet zij reeds enkele maanden van een 

prachtige natuur, hoog op een berg in Bulgarije.  
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Nieuw spelmateriaal  

  BE040  WOBBEL XL :   
Geschikt bevonden voor alle leeftijden. 

Houdt makkelijk 200 kilo. 
Afmetingen: ca. 115x40 centimeter.  

Advieslengte kind: vanaf 140 centimeter 
Groot genoeg voor een volwassene om op te Wobbelen en in te liggen. 

De ideale hangmat voor in de woonkamer.  

Kom in balans, speel samen met je kinderen, strek je rug, sport je fit en kom lekker tot rust.  
 

BE027  REUZENTOL:  
Deze tollen zijn ontworpen om het evenwichtsgevoel te bevorderen, het observatievermogen te ontwikkelen, de coör-

dinatie van de bewegingen te verbeteren en om de wetten van de zwaartekracht te leren begrijpen. Van groot belang 
bij motoriekactiviteiten van kinderen. Versterkt de spieren en de gewrichten. Deze tol, die geschikt is voor 1 of 2 kin-

deren, biedt uren speelplezier: balanceren, draaien...Dankzij deze tollen kunnen de kinderen, in het kader van een 

globaal revalidatieprogramma, werken aan de coördinatie van de onderste lichaamsdelen en aan het verdelen van 
het  

lichaamsgewicht van één kant naar de andere. Het vereist aandacht en concentratie om dit, met of zonder steun, op de 
juiste manier te gebruiken. 

 

BE136 REUZEMIKPUNT OP DE GROND MET FRISBEES:  
Perfect voor het ontwikkelen van de behendigheid en om te leren mikken op een speelse manier.  

Geleverd met 3 frisbees.  
 

BE098 GOALBAL MET BELLETJES  

Ø 21 cm   en Ø 14   
Goalball is een teamsport geschikt voor blinden en slechtzienden. Niet-visueel gehandicapten worden bij de uitoefening 

hiervan geblinddoekt. Tijdens een Goalballwedstrijd strijden twee teams van drie spelers op een rechthoekig veld van 18 
m bij 9 m. Aan het uiteinde van elk veld wordt een doel opgesteld. Het doel is om zoveel mogelijk doelpunten te scoren 

door de rinkelbal met de hand naar het doel van het andere team te werpen. Om dit te kunnen doen nemen beide teams 
beurtelings de rol van aanvaller en verdediger op zich. 

 

 

BE114 LOOPWAGENTJE MUIS      
Gebruiksleeftijd : + 12 maanden  

Deze loopdieren kunnen in alle richtingen bewegen en kunnen helemaal om hun as draaien. Ze zijn ontwikkeld voor 
lange uren plezier en amusement en dragen bij aan het verbeteren van de motoriek van het kind en zijn beheersing 

van de ruimte. 

 
 

BE120 COÖRDINATIESKI'S VOOR 2 KINDEREN         
De coördinatie van de bewegingen is onmisbaar voor kinderen om vooruit te kunnen bewegen met hun ski's. Ze moe-
ten overleggen om een gezamenlijk ritme te vinden en zo sneller vooruit te komen. We hebben twee paar zodat er een 

wedstrijdje kan gedaan worden. 
 

 

 BE122 SPEL YOGA 
84 verschillende activiteiten om handelingen en concentratie te controleren. 

Kinderen worden bewust van hun eigen lichaam en het beheersen. 
Op de poster staan 14 ademhalingsoefeningen die wel leuk zijn om gewoon in de loop van de dag af en toe te 

oefenen en zo de kinderen ook weer even tot rust brengen.  

BE136 

BE027 

BE120 

BE040 

BE098 

BE114 

BE122 
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Nieuw spelmateriaal vervolg  

BE124 PARACHUTE - SLANG  
Dit is een lange, kleurrijke parachute met handvaten. Ideaal om met golfbewegingen voorwerpen te ver-

plaatsen op de slang en andere diverse groepsspellen. De kinderen houden de handvaten vast en door 
samen te werken kunnen ze voorwerpen verplaatsen. Er zijn verschillende mogelijkheden om met deze 

parachute te spelen. De eigen creativiteit speelt hier ook een rol. 

 

 

 

 

 

BE128 EN BE085 LOOPKLOSSEN – VROLIJKE GEZICHTEN    

De grappige gezichten maken deze loopklossen extra kindvriendelijk. De loopklossen zijn geschikt voor 
kinderen vanaf 3 jaar en kunnen tot 75 kg dragen. De brede basis van de klossen maakt dit loopmateri-

aal erg stabiel. 

 

 

 

 

GEKLEURDE POTJES 
Kleine stapelbare potten met deksels in zes licht doorlatende tinten zijn ideaal voor gebruik bij verkennend 

spel, voor kleurenmenging en -matching en als stapelactiviteit om logisch denken aan te spreken en coördi-
natie te ontwikkelen. Kleuren komen overeen met die van de gekleurde transparante bekerset, zodat ze 

samen kunnen worden gebruikt voor een verhoogde speelwaarde. Inclusief handige opbergdoos met deksel. 
Ondersteunt de volgende leergebieden: 

De wereld begrijpen - verkenning 

De wereld begrijpen - kleur 

Persoonlijke ontwikkeling - samen spelen 

Fysieke ontwikkeling - motorische vaardigheden 

 

 

 

AMIGO TRAMPOLINE MET VEILIGHEIDSNET BLAUW 427 CM 
Op deze trampoline van AMIGO haalt je spring-in-‘t-veld de meeste te 

gekke capriolen uit. Op het grote, sterke doek maken ze een zachte 

landing en dankzij het veiligheidsnet belanden ze na iedere sprong 
terug op de trampoline. De vier stevige poten geven stabiliteit aan het 

frame. Spring het plezier tegemoet! 
Max. draaggewicht: 150 kg 

Leeftijd: vanaf 6 jaar 
Enkel te gebruiken in de tuin van de speel-o-theek uiteraard indien u 

ook een speel-en snoezellidkaart hebt. 

BE128 

BE124 
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Nieuw spelmateriaal vervolg 

   

PL458 OP STAP MET EEN ROZE BRIL 

Op stap met de roze bril is een therapeutisch bordspel voor professionals in de ouderenzorg. De auteur, Amra 
Hurlebusch, ontwikkelde dit spel tijdens haar opleiding aan het Korzybski Instituut, instituut voor oplossingsge-

richte therapie in Brugge. Het bordspel werd eind 2018 laureaat van de wedstrijd Zorgvinding 2018 van 
In4Care. Ouderen bevinden zich in een kwetsbare levensfase. Ze krijgen vaak lichamelijke en cogni-

tieve klachten en krijgen te maken met ingrijpende gebeurtenissen. In die context blijven mensen 
vaak hangen in hun klachten. Het is echter mogelijk om ouderen een nieuw toekomstperspectief te 

geven. Aan de hand van het spel kunnen zorgprofessionals met ouderen in gesprek gaan over posi-
tieve onderwerpen en hun aandacht te vestigen op hun krachten. Op stap met de roze bril is niet 

alleen een bordspel, maar ook een therapeutisch middel dat ouderen bewust maakt van hun krach-
ten en de dingen die wel goed lopen in hun leven. Bij de start van het spel kiest elke deelnemer een 

doel waarop hij of zij zich wil focussen: meer ontspanning, meer kracht, meer veerkracht … . Daarna 

bewandelen de spelers samen het levenspad van het NU richting de TOEKOMST. Door verschillende praatop-
drachten komen doorheen het spel heel wat thema’s aan bod. Die vragen zorgen er o.a. voor dat de deelne-

mers terugblikken op waardevolle momenten in hun leven, zowel vroeger als nu. De praatopdrachten worden 
afgewisseld met doe-opdrachten. Die brengen de deelnemers niet alleen in beweging, maar ook - en vooral - in 

het nu. Het bordspel kan de dingen niet veranderen, maar helpt ouderen om hun aandacht te verleggen naar de 
positieve dingen. “Alles wat je aandacht geeft groeit”.  

 
 

G0595 LEVENSWANDELING 

Dit is een eenvoudig spel dat toelaat om met ouderen of personen met dementie in gesprek te gaan over vroe-
ger en elkaar zo op een andere manier beter te leren kennen. Herinneringen ophalen, met de nadruk op de 

eigen ervaringen van de deelnemers, staat in het spel centraal. 
Het gaat om een variant op het welbekende Ganzenbord. Deelnemers gooien met de dobbelsteen en verplaat-

sen een pion via de vakjes op het spelbord. Wie op een gekleurd vakje belandt, moet een vraag beantwoorden 
die polst naar verhalen over hoe het vroeger was zoals: ‘Herinner jij je eerste kus nog? Kan je enkele zinnen in 

jouw dialect speken? Wat is het mooiste cadeau dat je als kind van Sinterklaas kreeg?’ Zo zijn er zes categorie-
ën: Mijn kindertijd, Geloof en feesten, Verliefd- Getrouwd-Kinderen, In en rond het huis, Beroep en Vrije tijd en 

tenslotte Mijn dorp en stad.  
 

 

G0330 BANANAGRAMS 
Bananagrams is een leuk anagrammen-woordspel in een grappige verpakking! Een etui (in de vorm van een 

banaan) bevat 144 blokjes met letters. Elke speler pakt willekeurig 21 blokjes uit deze voorraad en probeert 
zoveel mogelijk woorden te maken, waarbij elk woord een ander woord moet raken. Wanneer een speler zijn 21 

letters heeft gelegd pakt elke speler 1 blokje uit de voorraad die ze moeten proberen aan te leggen. Ook kun je 
letters ruilen, maar dan krijg je wel meer letters dan je inlevert. Als alle stenen uit de voorraad verdwenen zijn, 

wint de speler die als eerste alle tegels uit zijn eigen voorraad kwijt is. De spelregels bevatten verschillende 

varianten. Zo vind je een variant om het spel op reis te spelen en het is ook solitair te spelen.  
 

 

C0023 DAISY SPELER 

Een daisyspeler is een apparaat, waarmee kinderen of volwassenen met een leesbeperking - visueel beperkten, 
dyslectici, mensen met een hersenaandoening of motorische aandoening - daisyboeken kunnen lezen. Om een 

gesproken Daisyboek te kunnen lezen, is een daisyspeler nodig. Via de zoekstructuur van de daisyspeler kunt u 

bladeren in de tekst naar bijvoorbeeld pagina’s, hoofdstukken en paragrafen. Het is tevens mogelijk bladwijzers 
toe te voegen en de afspeelsnelheid en het volume aan te passen.  

COO23 

PL458 

G0595 

G0330 


