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Beste Spelotheken, 

 

Tijdens deze bizarre periode met Coronacrisis werden we bij spelotheek de Piepbal opge-

beld door een firma die volledig stopt. We kregen de kans om een lot spelmateriaal aan te 

kopen. Dit spelmateriaal is allemaal nieuw en zit nog in de originele verpakking.  

We besloten samen met het VOS om dit spelmateriaal aan te kopen om op deze manier ook 

andere spelotheken de kans te geven om dit materiaal aan een lage prijs te kunnen kopen.  

Het is allerlei materiaal, zowel puzzels, als ocean drums als stapelblokken.  

We hebben de nieuwprijs opgezocht. Sommige spelmaterialen kosten nieuw heel wat meer dan wat we nu aan jullie 

kunnen aanbieden.  

Het aantal stuks die we kunnen verkopen vermelden we er ook bij.  

Hieronder kunnen jullie de foto’s vinden van het materiaal dat we op de kop konden tikken.  

 

Indien jullie interesse hebben in een aankoop, dan horen we dit graag van jullie!  Bel ons op of mail ons voor meer 

informatie: 

050/33.05.48 

Speelotheek.depiepbal@de-kade.be 

 

Bijgevoegd vinden jullie een invullijst waarop je kan noteren wat en hoeveel per item je wil kopen. Indien materiaal 

opgestuurd moet worden, komen de verzendingskosten op uw rekening. Betalen kan enkel via overschrijving op het 

rekeningnummer: BE63 7895 2816 4008 . Dit kunt u doen nadat uw bestelling werd bevestigd door ons en na het 

ontvangen van een factuur met de volledige gegevens. 

Veel plezier met het uitkiezen! 

 

Speelse groeten, 

 

Het VOS bestuur 

Voorzitter: Karolien Schotte 

Bestuursleden: Els Hoste, Stephanie Van Thournout en Virginie Leenknegt 

Secretaris: Nathalie De Langhe  
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 Edu shape verschillende 

kleuren. 

Opsteekpuzzel met foam 

puzzelstukjes 

300020 

 

52 stuks €    2,00/stuk 

 Edu shape verschillende 

vormen. 

Opsteekpuzzel met foam 

puzzelstukjes 

300010 

58 stuks €    2,00/stuk 

 Puzzel met  

Associatie beelden 

Aantal beelden: 4 

  

18 stuks €   8,00 /stuk 

 Oplegpuzzel fruit 

Aantal beelden: 4 

  

 

15 stuks €    8,00 /stuk 

 Rain sticks 

Lengte: 50 cm 

2 stuks €   5,00/stuk 
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 Houten kralen in zakje 

Allerlei kleuren 

Diameter:  vanaf 2,5 tot 

3cm 

36 zakjes €     8,00/stuk 

 Diagram puzzel 

Materiaal hout 

Grootte: 30 cm 

9 stuks €    5,00 /stuk 

 Tri-3 puzzel 

3d vormen 

Materiaal: plastic 

1 stuks €    8,00/stuk 

 Zachte indoor ballen 

Diameter: 20 cm 

4 €    1,00 /stuk 
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 Handbellen 

 

9 dozen met 6 bellen €     1,00/stuk 

€     6,00/doosje 

 Opblaasbal met nopjes 

Diameter: 24 cm 

4 stuks €     5,00/stuk 

 Stapelblokken mousse 

Afmeting verpakking: 50 

x 50cm 

9 pakketten €     5,00/stuk 

    

 Basketplank om aan een 

deur te hangen of aan 

muur te bevestigen. 

 

6 stuks €   10,00  /stuk 
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 Handpoppen hondje 6 hondjes lichtbruin 

10 hondjes donkerbruin 

€    2,00 /stuk 

    

 Magnetische puzzels 3 stuks €    5,00 /stuk 

 Woodblock ritmemaker 3 stuks €     4,00/stuk 

 Inlegpuzzel met vormen 

rood en blauw 

Materiaal: hout en foam 

Grootte: 19x19 

50 stuks €     1,00/stuk 
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Naam artikel aantal Prijs per stuk totaal 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Naam spelotheek:……………………………………………………………………………………... 

Contactpersoon:………………………………………………………………………………………. 

Adres:………………………………………………………………………………………………………. 

Telefoon:…………………………………………………………………………………………………. 

Emailadres:………………………………………………………………………………………………. 

Totaalprijs: …………………………………………..


