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Spelen en bewegen. Bij Spelplus staat het plezier en het contact met 
elkaar vooraan. Want spellen brengen mensen samen. SpelPlus is samen 
ontdekken, samen leren, samen lachen. In deze catalogus vindt u ons 
complete assortiment gezelschaps- en beweegspellen. 
En dat assortiment is flink uitgebreid, want ook wij zijn in beweging. 
Nieuw in onze collectie is een uiteenlopend aanbod van artikelen speciaal 
ontwikkelend voor jongeren met een beperking. 
In deze catalogus staan behalve een compleet overzicht van al onze 
producten - nieuw en oud - persoonlijke verhalen van onze leveranciers. 
Lees over de levensechte poppen van Teruko Wählstrom, de houten 
speelstenen van Christian Lessing of over de kracht van herinnering bij de 
producten van Active Minds.
En neem ook eens een kijkje in onze webwinkel: www.spelplus.nl of 
www.spelplus.be. U vindt hier uitgebreide informatie en kunt direct uw 

bestelling plaatsen. Als zorginstelling kunt u zonder account 
en op factuur uw bestelling plaatsen.

Spelen, lachen, bewegen. Dat is onze missie. 
Dat is Spelplus! 

Voor meer informatie en bestellingen 
verwijzen wij u graag naar onze website 

www.spelplus.nl of www.spelplus.be
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“We komen niet uit de industrie. Dat is 
onze kracht. Een onbevangen blik, maar 
wel met overgave. Wat wij willen is de 
mensen iets moois bieden. Interactie, 
gezelligheid, een beetje warmte en 
aandacht. Een spel helpt daar enorm bij.
Soms discussiëren we eindeloos of 
een artikel wel of niet geschikt is. 
Laatst bleven we maar praten op een 
speelgoedbeurs. We kwamen een 
jeu-de-boules-tafel tegen, helemaal niet 
bedoeld voor ouderen. Maar wij zagen 
dat het spelen geen kracht kost. Je kan 
het spel zittend doen en daarom is het 
toegankelijk voor iedereen. Nu hebben 
heel veel ouderen er veel plezier mee. 
Echt mooi om te zien.
Zo langzamerhand hebben we een 
compleet assortiment. Letterlijk voor 
ieder wat wils. We kijken heel erg naar 
kwaliteit, naar gebruiksvriendelijkheid en 
de volwassenheid van het spel. Ouderen 
met dementie moeten niet als kind 
worden behandeld. We proberen altijd 
in hun leefwereld te kruipen. Gewoon 
door goed te luisteren naar de mensen 

zelf. Onderdeel van de selectie is het 
testen en uitgebreid feedback vragen, 
ook van verzorgers en familie. Zij zijn 
ons klankbord.

Een tijdje geleden hebben we Schilderen 
met water ontdekt. Het concept is 
heel simpel. Je maakt met een kwast 
een schilderdoek nat en de contouren 
en kleuren van bijvoorbeeld een 
vlinder komen tevoorschijn. Voor ons 
wellicht te simpel, maar bij sommige 
ouderen gebeurt er iets. Dan zie 
je die sprankeltjes in hun ogen, die 
verwondering. Het brein is iets raars. 
Ook al kwasten ze alleen met water, 
mensen met dementie kunnen echt 
geloven dat ze de tekening zelf hebben 
gemaakt. In onze wereld is dat niet te 
vatten, maar in hun wereld wel. Mensen 
gaan terug naar hun kindertijd, poppen 
kunnen hun behoefte aan empathie 
vervullen. Daarom bieden we sinds kort 
ook dit klassieke speelgoed aan. Het 
gevoel je weer te willen ontfermen over 
een baby. Connectie maken niet met 

onze realiteit, maar met een vriend voor 
het leven. Maar onze poppen zijn wel 
levensecht. Dus met een authentieke 
blik in de ogen en het juiste gewicht van 
een klein kind. Faciliteren in hun droom, 
daar gaat het om. In hun wereld zijn ze 
weer moeder. Dat maakt gelukkig.
Wat we laatst hebben gemerkt is dat 
onze spellen ook bijzonder geschikt 
zijn voor jongvolwassenen. We willen 
daarom nu doorbouwen, artikelen 
aanbieden waar jongeren met een 
beperking geluk uit kunnen halen. In 
Ons Tweede Thuis, een dagbesteding 
in Amstelveen, testen we nu geregeld 
nieuwe producten. Een van de cliënten 
is een vrouw die in haar eigen beleving 
leeft. En dan het plezier met een stel 
magneetblokjes. Dan weet je dat het 
product geschikt is. Dan is de cirkel 
rond. Dan krijg je die bevestiging. 
Die glimlach. Dan kom je even in hun 
wereld. Prachtig.”

Voor mensen, door mensen. 
SpelPlus brengt mensen bij elkaar!

‘Wij faciliteren in dromen.’

   Twee ‘gewone Hollandse jongens’, een ‘beetje logisch nadenken’ en     
            ‘een flinke portie overgave’. Sinds de geboorte is SpelPlus, het kindje van Paul 
Ruijgrok en Louis Bakker, uitgegroeid tot een volwassen bedrijf met een breed  
            assortiment. “Het belangrijkste is om je in te leven, écht begrijpen hoe mensen     
               denken en voelen. Dan betreed je een andere wereld. Dat is prachtig.”

 Een andere         wereld

5



de kracht van  
    herinnering

Blik op vroeger 
Ieder mens is uniek en heeft zijn eigen bijzondere levensverhaal. Met 
dit spel worden bijzondere herinneringen opgehaald. De vragen in het 
blik bieden handvatten voor boeiende gesprekken, waarin ervaringen 
worden uitgewisseld en men elkaar beter leert kennen. De vragen zijn 

onderverdeeld in 10 herkenbare thema’s. 
Op de achter kant van elk kaartje staat een 
afbeelding die met het thema te maken 
heeft. Blik op vroeger is zeer geschikt als 
herinneringsspel voor zorginstellingen. 
Artikelnr. A00348 
Prijs: € 33,02 incl. btw: € 39,95

Mobiel la Familia 
Deze mobiel werkt als 
een familiestamboom, met 
de (groot)ouders aan de 
bovenkant en daaronder alle 
aanverwante familieleden. Op 
een speelse manier kunnen 
herinneringen van de familie 
opgehaald worden. De diverse 
frames worden gevuld met 
foto’s en aan de achterkant is 
ruimte om namen en andere 
gegevens te noteren. 
Artikelnr. A00696 
Prijs: € 24,75 incl. btw: € 29,95

In gesprek met ouderen
Vroeger ging het allemaal anders dan nu. Ouderen hebben 
‘vroeger’ meegemaakt en kunnen daarover boeiend vertellen. 
Foto’s helpen herinneren en verbazen. Op 8 kaarten staan 2 foto’s 
om te vergelijken. Een set vragen helpt het gesprek over vroeger 
en nu op gang te brengen. Het recept is simpel: toon de foto’s, 
stel een vraag en krijg contact. Artikelnr. A00880 
Prijs: € 14,01 incl. btw: € 16,95

Soortgelijke blikboeken:
Amsterdamse wijsheden, Artikelnr. A00778
Drentse wijsheden, Artikelnr. A00779
Groningse wijsheden, Artikelnr. A00780
Brabantse wijsheden, Artikelnr. A00781
Friese wijsheden, Artikelnr. A00782

Hollandse wijsheden
Een gebonden boek vol wijsheden in een mooi 
bewaarblik. Bijgesloten 12 ansichtkaarten waar-
mee u de leukste spreuken kunt versturen. 
Artikelnr. A00777. Prijs: € 9,42 incl. btw: € 9,99

Photographic Treatment © 
Photographic Treatment © bestaat uit een serie van vijf 
boeken, Daily Photo Dosis 1, 2, 3, 4 en 5. Elk boek bevat 30 
tweeluiken van zwart-wit foto’s verzameld en samengesteld 
door Laurence Aëgerter.
Uit het vooronderzoek bij Photographic Treatment © is geble-
ken dat het bekijken van foto’s een positieve invloed heeft op 
de stemming van mensen met matig tot ernstige Alzheimer. 
Het stimuleert tevens het gebruik van de fantasie.  
Photographic Treatment © is gebaseerd op wetenschappe-
lijk onderzoek en in opdracht van Stichting Art in Societies 
ontwikkeld door beeldend kunstenaar Laurence Aëgerter en 
Nederlandse experts uit de neurologie, geriatrie en 
psychologie, in samenwerking met VUmc en 
zorgpartners Zorgbalans en Amstelring.
Elk boek bevat 64 bladzijden, 29,7 x 21 cm.
Deel 1 A01080, Deel 2 A01081, Deel 3 A01082, 
Deel 4 A01083, Deel 5 A01084
Prijs: € 14,15 incl.btw: € 15,00

€ 15 voordeel bij aanschaf van een 
complete set van 5 boeken. Artikelnr. A01079
Prijs: € 56,60 incl. btw:€ 60,00

Rememborie
Een inleefdoos met 24 fotokaarten van herkenbare voorwerpen van vroeger. Tim 
Carpentier van de Herinneringskoffer ontwierp een inleefdoos voor personen met 
dementie, met o.a. beelden van een oude poppenwagen, een oude koffiemolen, een 
wasbord en een oude beer. Door onder andere over vroeger te vertellen en van 
gedachten te wisselen, kan de sfeer en beleving van toen weer opgeroepen worden. Ook 
de vergelijking met vandaag kan via deze beelden besproken 
worden. Dit pakket biedt, voor iedereen die 
werkt met ouderen, verschillende 
mogelijkheden om op een boeiende 
manier ervaringen te delen. Het kan 
ouderen helpen om in gesprek te 
komen met anderen. De kaarten kunnen 
als memospel en als kwartetspel gebruikt 
worden.  Artikelnr. A00633 
Prijs: € 23,97 incl. btw : € 29,00
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    fantasie 
       & verbeelding

Raadspel van beelden
Een houten bord van A4-formaat waarin mooie afbeeldingen 
van vroeger geplaatst kunnen worden. Een uitstekend spel 
waarbij men het geheugen op een spelende wijze kan trainen. 
Uit beukenhout vervaardigd bord met 8 losse deksels, die 
eenvoudig met een handvat kunnen worden weggenomen. 
Afgebeelde foto is niet inbegrepen. Artikelnr. A00359 
Prijs: € 27,69 incl. btw: € 33,50

Memogym kwartetspel
Op een leuke manier uw woordenschat met 
belangrijke en alledaagse woorden trainen. Dit 
kwartet bestaat uit 8 hoofdthema’s van elk 4 
kaarten: • groente • fruit • servies • dieren • 
bloemen • brood • gereedschap • meubilair. Inhoud: 
32 kaarten, in een onbreekbare transparante 
kunststof doos (97 x 66 x 15 mm). Artikelnr. A00922 
Prijs: € 7,02 incl. btw: € 8,50

Beelden Combineren
Beelden Combineren is een set van 36 
kaarten die in verschillende categorieën 
kan worden gegroepeerd. Deze kunnen 
worden gebruikt in drie verschillende 
associatiespellen die cognitieve 
stimulatietherapie ondersteunen. 
Het pakket bevat drie spellen met 
verschillende moeilijkheidsgraden. 
Het doel van elk spel is om kaarten 
te combineren, Hoe werkt het? ‘Paar’ 
vereist dat de speler twee kaarten 
van dezelfde familie combineert. De 
kaarten zijn allemaal ontworpen met 
een hoog kleurcontrast en gemakkelijk 
herkenbare afbeeldingen, waardoor 
mensen met dementie elk spel zonder 
hulp kunnen spelen. De drie verschillende 
moeilijkheidsniveaus zorgen ervoor dat dit 
spel geschikt is voor mensen in de vroege 
of late fase van dementie. Afmetingen: 
13cm x 9cm x 1cm.  Artikelnr. A00970  
Prijs: € 9,05 incl. btw: € 10,95

Bonte beroepen
Het grappige communicatiespel over 
beroepen. Er mag hartelijk gelachen 
worden wanneer er een schoorsteen-
veger met hakken tevoorschijn komt. 
Of wanneer een kunstenaar met een 
mattenklopper aan het zwingen is. Het 
spel wordt gespeeld door het dobbelen 
of het schudden en ordenen van kaar-
ten. Alle afbeeldingen hebben typische 

Het spreekwoordenspel
Je eigen boontjes doppen. Naast je schoenen lopen. Je hart vasthouden. 
Een gat in de lucht springen. Onze taal zit vol spreekwoorden en 
uitdrukkingen. Welke kent u? Verzamel zo veel mogelijk kaarten of 
punten, dan bent u de winnaar. Op elk kaartje beeldt Kaboontje een 
spreekwoord of uitdrukking uit. Op de achterkant staat de omschrijving, 
de betekenis, een voorbeeldzin en aanvullende uitleg. Er zijn verschillende 
spelvarianten zodat u op meer niveaus en manieren kunt spelen. Voor 2 
tot 6 spelers of teams, of om zelfstandig mee te oefenen.
Deel 1 Artikelnr. A00744  Prijs: € 8,22. incl. btw: € 9,95
Deel 2 Artikelnr. A00745 Prijs: € 8,22. incl. btw: € 9,95 

Het Spel van de Verbeelding
Het Spel van de Verbeelding nodigt uit tot een nieuwe vorm 
van communicatie voor mensen met dementie en hun omgeving. 
Kaarten met heldere beelden stimuleren de verbeelding en 
het vertellen van verhalen. Mensen met dementie zijn vaak 
nog speels, humoristisch en in staat om out-of-the-box te 
denken en te associëren. Die verbeelding wordt met dit spel 
aangesproken, waardoor mensen met dementie de dialoog met 
hun omgeving opnieuw aangaan. 
Speldoos met 160 speelkaarten en duidelijke handleiding in 
boekvorm. Artikelnr. A00815 Prijs: € 20,65 incl. btw: € 24,99

kenmerken van diverse beroepen en 
bieden vele aanknopingspunten. Een 
boekje met meer dan 100 vragen, 
spreekwoorden of suggesties voor het 
voeren van gesprekken wordt meegele-
verd. 10 kaarten met 10 beroepen. Elk 
bestaande uit 4 puzzelstukken. 
Artikelnr. A00496 
Prijs: € 41,28 incl. btw: € 49,95
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 Lang leve 
    de koning!

Kleurboek het Koninklijk Huis
Een schitterende samenstelling van 16 mooie 
illustraties van het Koninklijk Huis. Met 
onder andere Beatrix, de Gouden Koets, het 
huwelijk van Maximá en Willem-Alexander 
en nog vele andere herkenbare afbeeldingen. 
Deze zwart-wit illustraties in dit kleur- en 
vertelboek onderscheiden zich door eenvoud, 
herkenbaarheid en duidelijke 
contouren. Naast het kleuren stimuleert de 
herkenbaarheid van de illustraties tot 
het vertellen van verhalen. Artikelnr. A00353 
Prijs: € 10,33 incl. btw: € 10,95

Puzzel Beatrix
Prinses Beatrix geportretteerd ter 
gelegenheid van haar tachtigste ver-
jaardag. De puzzel bestaat uit 48 grote 
houten stukken met een dikte van 6 
mm. Afmeting 40 x 51 cm. 
Artikelnr. A00944 
Prijs: € 34,67 incl. btw: € 41,95

Een koninklijk spel 
Van de makers van Vragenderwijs
Wie weet het meest over de Oranjes? 
Speel dit koninklijke vragenspel en 
leer alle weetjes over koning Willem-
Alexander en koningin Máxima. 
Beantwoord alle 210 vragen. Verpakt in 
een luxe koffertje. Artikelnr. A00963 
Prijs: € 64,88 incl. btw: € 78,50

Koninklijke kaarten
Speel het Raadspel van Beelden met deze koninklijke 
kaarten (20 stuks). 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: Artikelnr. A00359. 
Prijs: € 27,69 incl. btw: € 33,50

Vragenderwijs
Dit spel is in 2018 geheel vernieuwd 
en ziet er nu nog mooier uit! De serie 
koffers ‘Vragenderwijs’ is een begrip in 
Nederland. De koffers bevatten sets 
kaarten met vragen die een stimulans 
voor het geheugen zijn. 
Vragenderwijs Rood deel 1A is een 
geheugenspel met 300 vragen over 
spreekwoorden, liedjes, taal, natuur en 
allerlei. De vragen zijn geschikt voor 
redelijk vitale ouderen en prikkelen op 
een plezierige manier het geheugen. 
De vragen staan in grote letters op de 
stevige, professioneel gelamineerde 
kaarten. Onder elke vraag staat een 

Vragenderwijs Rood deel 1A Artikelnr. A00920 
Vragenderwijs Rood deel 1B Artikelnr. A00962
Vragenderwijs Rood deel 2A Artikelnr. A00930 
Vragenderwijs Rood deel 2B Artikelnr. A00931 

Prijs: € 73,97 incl. btw: € 89,50

tip om het antwoord te vinden. Op de 
achterzijde staat het antwoord op de 
vraag. In de overzichtelijke handleiding 
vindt u spelvormen en informatie over 
het geheugen. Met fiches wordt de 
puntentelling geregeld. Er is ook een 
liedjeshandleiding met de eerste 4 tot 6 
regels van elk liedje. 

Let op: de vernieuwing van het spel 
betreft alleen de opmaak van de 
kaarten en de koffer. De vragen zijn 
hetzelfde gebleven. Bij de vernieuwing 
is deel 1 (met 600 vragen) gesplitst 
in twee aparte koffers met ieder 300 
vragenkaarten.
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“Ik 1983 maakte ik voor het eerst 
kennis met mensen met een verstan-
delijke beperking. Zij werden in die 
tijd als zwakzinnige beschouwd die 
niets kunnen leren. Er waren geen 
educatieve middelen op de markt 
voor mensen met dementie of een 
geestelijke beperking. Op de afdeling 
van een zorginstelling begon ik als 
stagiair zelf te experimenteren. We 
gingen materiaal kopiëren van het 
basisonderwijs om die vervolgens 
aan te passen aan de doelgroep. Veel 
meer stappen in het leerproces, veel 
meer visualisaties. 
Ik geloof in de kracht van de mens. 
Ik geloof dat iedereen op zijn eigen 

sprankeltjes in de ogen
Wilco de Schouwer van Bureau Edubooks & Training 
ontwikkelt inspirerende en activerende leermiddelen. De 
zelf ontwikkelde spelmethodes met kijk- en praatkaarten 
roepen herinneringen op, prikkelen het geheugen en creëren 
momenten van samenzijn. “Die sprankeltjes in de ogen. 
Daar doe ik het voor.”

manier kan leren en communiceren. In 
de loop der jaren werd mijn mensvi-
sie bevestigd. Er kwam veel vraag uit 
Nederland en België, mijn materialen 
waren uniek. Ik kwam in de krant en 
zelfs op de televisie.
Sindsdien ben ik ‘bezield’, om het 
maar zo mooi te zeggen. Neem ons 
populaire kaartspel ‘Vragenderwijs’. 
Kaarten met aan de ene kant een 
tekening en aan de andere kant 
vragen. Het brengt iets op gang. Het 
kan een herinnering oproepen, een 
verdiepend gesprek uitlokken of ge-
woon gezelligheid geven. Soms komen 
spontaan moeilijke onderwerpen aan 
bod, zoals eenzaamheid of verdriet. 

Maar uiteindelijk gaat het altijd om 
aandacht. Even die stilte laten vallen, 
de tijd geven, elkaar aankijken en in 
het moment blijven. Die inleving is 
voor mij heel belangrijk. Alle spellen 
die ik maak, test ik uitgebreid met de 
mensen zelf. 
Connectie maken is vaak een drempel 
overgaan. Gerespecteerd worden om 
wie je bent.
Met elkaar om de tafel zitten, een spel 
spelen, teruggaan naar de tijd van wel-
eer. En dan, op een gegeven moment, 
met genoeg geduld, bereik je iemand. 
Het is de connectie, die sprankeltjes 
in de ogen, die mij al 35 jaar lang geluk 
brengen. Iets creëren voor anderen, 
mooier kan het niet zijn.”  
  

Huis Tuin en Keukenspel
Dit spel is onlangs vernieuwd, het aantal spelkaarten is verdubbeld en 
ze zijn groter en mooier geworden. De koffer bevat 144 spelkaarten 
met vragen, verdeeld over 6 thema’s: Huis tuin en schuur, Keuken, 
Woonkamer, Badkamer, Slaapkamer, Kelder gangen en zolder. Elk 
thema heeft zijn eigen kleur, waardoor het spel met de kleuren-
dobbelsteen gespeeld kan worden. Twee korte handleidingen geven 
afzonderlijk informatie over het spel en de diverse werkvormen, en 
over spelen met geheugenproblemen. Artikelnr. A01009 
Prijs: € 52,48 incl. btw: € 63,50 
Als aanvulling op het spel is een spelbord verkrijgbaar.

Huis Tuin en Keukenspel – Speelbord (afgebeeld rechts in portret)
Artikelnr. A01010 Prijs: € 52,48 incl. btw: € 63,50
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Levensloopspel
De vragen op de spelkaarten gaan over de 
levensfasen Jeugd, School, Werk, Relaties, 
Vrije Tijd en Heden. De vragen stimuleren het 
reproduceren van persoonlijke ervaringen. Door 
naar elkaars levensverhalen te luisteren, leert 
men elkaar beter kennen en begrijpen. Door het 
gooien van een kleurendobbelsteen wordt een 
vraag geselecteerd. Als aanvulling is apart een 
wijzerplaat met de 6 categoriekleuren te bestellen 
waarbij het draaien aan een grote houten wijzer 
bepaalt van welke stapel kaarten een vraag wordt 
gepakt. De koffer bevat 144 spelkaarten, per 
categorie mooi verpakt in stevige plastic doosjes. 
Artikelnr. A01005 
Prijs: € 52,48 incl. btw: € 63,50

Vragenderwijs Blauw
Vragenderwijs Blauw deel 2 is een zeer 
populair activerings- en geheugenspel. 
Het is in 2015 totaal vernieuwd en bevat 
nu 350 (i.p.v. 250) kaarten met een-
voudige vragen over spreekwoorden, 
liedjes, taal, natuur en allerlei andere 
zaken (bijvoorbeeld over vroeger). Elke 
spelkaart bevat nu een leuke illustratie. 
Het geheugenspel Vragenderwijs 
Blauw deel 2 Visueel geeft (activiteiten)
begeleiders en verwanten een hand-
vat om mensen met concentratie- en 
geheugenproblemen op een plezierige 
manier te activeren. Doel is niet alleen 
het geheugen te stimuleren, maar ook 
het meedoen in een sociale setting en 
het met elkaar in gesprek komen. Er is 
gezocht naar herkenbare en originele 
onderwerpen die veel gespreksstof 
opleveren. Gedurende het spel worden 
spelers gestimuleerd kennis, ervaringen 
en herinneringen in hun geheugen op 
te roepen en met elkaar te delen. Dat 
heeft een positief effect op het gevoel 
van welbevinden. 

Inhoud koffer: 350 kaarten met vragen 
en illustraties (in de vijf themakleuren) 
• Kleurendobbelsteen (groen, blauw, 
rood, oranje, geel en wit of paars) • 
Hard plastic doosje vol met speel-
munten (in 1 kleur) • Overzicht liedjes 
(voor bij de blauwe liedjesvragen) 

- Handleiding. Koffer: stevig hard kunst-
stof, met vinyl sticker met antikraslaag. 
Spelkaarten: professioneel gelamineerd 
dik papier, per thema opgeborgen in 
stevig plastic doosjes. Artikelnr. A00918 
Prijs: € 96,28 incl. btw: € 116,50 

Vragenderwijs Blauw 
deel 3 Visueel Artikelnr. A00919 
Prijs: € 96,28 incl. btw: € 116,50

Wijzerplaat en koffer
De kleurige wijzerplaat van 
50 x 50 cm heeft een forse houten 
wijzer die makkelijk draait. Het 
is een activerend spelattribuut 
dat in plaats van de meegeleverde 
kleurendobbelsteen bij veel spellen 
gebruikt kan worden (bij spellen 
die spelkaarten met 5 of 6 thema’s 
bevatten, ieder met een eigen kleur). 
De wijzerplaat kan aangevuld worden 
met diverse oplegvellen, die in de 
bijbehorende koffer opgeborgen 
kunnen worden. Artikelnr. A01001 
Prijs: € 59,01 incl. btw: € 71,40

Oplegvel wijzerplaat
Het oplegvel Vragenderwijs wordt op 
de wijzerplaat gelegd en geeft de the-
ma’s Spreekwoorden, Liedjes, Natuur, 
Taal en Allerlei aan. Zo vormen zij 
een duidelijk extra spelelement bij de 
geheugenspellen. (niet afgebeeld)
Oplegvel t.b.v. Vragenderwijs 
Artikelnr. A01002 
Oplegvel Wijzerplaat zonder 
bedrukking (maak je eigen spel). 
Artikelnr. A01004 
Oplegvel t.b.v. Het Levensloopspel 
Artikelnr. A01003 
Prijs: € 19,01 incl. btw: € 23,00

Holland Bingo
De koffer bevat een eenvoudig bingospel met 8 speel- 
borden en 24 kaarten met eenvoudige duidelijke afbeel-
dingen. Het thema ‘Holland’ spreekt ouderen en mensen 
met een beperking aan. De afbeeldingen van een melkbus, 
een ophaalbrug en dergelijke roepen associaties op. De 
afbeelding wordt door de spelleider omhoog gehouden, 
de deelnemer die deze op zijn speelbord heeft, legt er een 
fiche op. Wie als eerste alle afbeeldingen op zijn speel-
bord met fiches heeft bedekt, is winnaar. 
Holland Bingo is een van de spellen die begin 2018 geheel 
vernieuwd is. De afbeeldingen op de bingokaarten zijn 
opnieuw getekend en nu in kleur uitgevoerd.
Het spel wordt in een koffer geleverd. 
Deel 1 Artikelnr. A01007 
Prijs: € 71,98 incl. btw: € 87,10 
Deel 2 Artikelnr. A01008 
Prijs: € 71,98 incl. btw: € 87,10
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Veel te vertellen
Veel te Vertellen is een vragenserie die geschikt is 
voor alle volwassenen en ouderen. De doos bevat vijf 
sets van 60 vragen, in totaal dus 300 vragen. 
Elk van de vijf thema’s heeft zijn eigen kleur. Gekozen 
is voor open vragen, waarbij de persoonlijke erva-
ring voorop staat. Daardoor is er niets fout, zijn alle 
antwoorden goed. Dat is een wezenlijk verschil met 
andere spellen. De vragen nodigen uit om veel te 
vertellen: over de schoonmaak, seizoenen, 
liefhebberijen, het weer, of de feestdagen. 
Enkele voorbeelden: Van welke muziek houdt u? 
Welke sieraden vindt u mooi? Bent u ergens 
voor aan het sparen? Bent u wel eens naar 
een museum geweest? 
Veel te Vertellen is een leuke manier om 
aandacht te besteden aan gebeurtenissen 
van alledag. Artikelnr. A01011 
Prijs: € 72,31 incl. btw: € 87,50 

Wie Wat Waar-spel 
Dit spel kan worden gespeeld met de draaischijf van 
het PimPamPet spel of met apart oplegvelvoor de 
wijzerplaat (zie pag.14). Wanneer de wijzer wordt 
gedraaid en op een letter komt, is dat de beginletter 
van een onderwerp waarover de speler een vraag 
krijgt. De koffer bevat 60 kaartjes met onderwerpen. 
Het betreft hier een vernieuwde versie. Het is nu 
makkelijker om het spel op het niveau van de spelers 
af te stemmen. Het spel is geschikt voor alle groepen 
van niet te laag niveau. Artikelnr. A01006 
Prijs: € 98 incl. btw: € 118,58

Let op: exclusief wijzerplaat en koffer. Zonder de 
wijzerplaat kan dit spel niet gespeeld worden!
Oplegvel is wel inbegrepen

veel te vertellen
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    een 
bijzondere  
      plek

Zinvol werk is van groot belang voor 
mensen met een handicap. Het men-
selijke gevoel nuttig te zijn, een plek 
te hebben, geeft trots en zelfrespect. 
Werken loont en geeft sociale voldoe-
ning. 
Het geweldige complex van bouw-
plaatsen, naaiateliers en kassen is de 
woon- en werkplek van 400 mensen 
met een verstandelijke handicap. Het 
kleine dorpje is een hechte gemeen-
schap waarin iedereen zijn of haar 
steentje bijdraagt. Een sociale werk-
plek waar de lach overheerst.
Alle producten, waaronder heel wat 
spellen van SpelPlus, zijn van eigen 
productie. Van de uit hout gesneden 
mens-erger-je-nietpoppetjes tot de 
speelborden die in de zeefdrukkerij de 
juiste verfkleur krijgen. Karthaus heeft 
een complete zagerij, een textielafde-
ling en een ruimte waar metaal wordt 
bewerkt. 
Al sinds 1921 bestaat deze bijzondere, 
sociale gemeenschap, geboren uit het 
geloof dat iedereen recht heeft op 
werk. Het gezamenlijke resultaat geeft 
persoonlijke voldoening en gedeelde 

trots. En dat is het doel van Karthaus: 
mensen een volwaardig leven geven. 
Niet alleen afhankelijk zijn van zorg, 
maar ook iets om handen hebben.
Iedereen werkt naar eigen kunnen. 
Al het werk is aangepast, elk produc-
tieproces is uitgesplitst in aparte han-
delingen. De een doet meer dan de 
ander, maar samen maken ze produc-
ten van hoge kwaliteit, van deugdelijk-
heid, toepasbaarheid en vooral met 
vreugde en toewijding.
Dit is een leverancier waar SpelPlus 
bijzonder trots op is. Een gemeen-
schap waar je respect en erkenning 
krijgt voor wie je bent. Waar samen 
het toverwoord is. Samen zijn, in 
interactie met elkaar. Voor mensen, 
door mensen: Werkstätten Karthaus, 
een bijzondere plek. 

Waardering en erkenning krijgen. Geborgenheid 
en ruimte voor zelfontwikkeling. Vakmanschap 
van hoge kwaliteit met veel aandacht voor detail. 
SpelPlus werkt samen met Werkstätten Karthaus, 
een sociale werkplaats in Duitsland.  

voor mensen, door mensen
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Een prachtige houten kist 
met 17 paar zeefgedrukte, 
herkenbare afbeeldingen. 
De extra grote houten 
plankjes van elk 8 x 8 cm 
bieden een comfortabele 
grip en liggen prettig in de 
hand. Memo spelen, plank-
jes vasthouden, plaatjes 
bekijken en herinneringen 
ophalen.

Hoe het vroeger was 
Sfeervolle illustraties geprint op 
berken multiplex. Een bijzonder 
hoogwaardig kwaliteitsproduct! 
Afm. houten kist: 34 x 10 x 10 cm. 
Dikte van de plankjes: 8 mm. 
Artikelnr. A00173 
Prijs: € 36,78 incl. btw: € 44,50

Verhalen dobbelen
Om herinneringen op te halen en verhalen 
te vertellen. In een mooi kistje zitten deze 4 
dobbelstenen die alle herkenbare en duidelijke 
afbeeldingen hebben. Een spel dat gesprekken 
op gang brengt. Thema’s: eten, gevoel, dieren en 
thuis. Afm. kistje 21 x 8,7 x 6,5 cm. Afm. dobbel-
stenen 4 x 4 cm. Inclusief een rode stoffen doek 
waarop gedobbeld kan worden. Artikelnr. A00311 
Prijs: € 27,93 incl. btw: € 33,80

Wat hoort waarbij?
Bij dit memospel gaat het erom 
corresponderende plaatjes bij el-
kaar te zoeken. Bijvoorbeeld peper 
en zout, voetbal en voetbalschoen 
etc. Zo worden de cognitieve vaar-
digheden gestimuleerd. Met mooie, 
heldere en volwassen illustraties. 
Gemaakt van berken multiplex. 
Afm. houten kist: 34 x 10 x 10 cm. 
Dikte van de plankjes: 8 mm. 
Artikelnr. A00172 
Prijs: € 36,78 incl. btw: € 44,50

Memo Geometrie
In een prachtige houten kist zitten 17 paar zeefgedrukte, 
geometrische afbeeldingen. De extra grote houten 
plankjes van elk 8 x 8 cm bieden een comfortabele grip en 
liggen prettig in de hand. Plankjes vasthouden en plaatjes 
combineren. De cognitieve vaardigheden worden gestimuleerd. 
Gemaakt van berken multiplex. Een bijzonder hoogwaardig 
kwaliteitsproduct! Afm. houten kist: 34 x 10 x 10 cm. 
Dikte van de plankjes: 8 mm. Artikelnr. A00969 
Prijs: € 37,11 incl. btw: € 44,90 

Kalender seizoenen
Met deze houten kalender beleven 
ouderen actief de wisseling van 
de dagen, maanden en seizoenen. 
Tegelijkertijd geeft het  ruimte 
tot het maken van afbeeldingen, 
het schrijven van notities, 
verjaardagen etc. Dat kan op het 
schrijfbord met krijtjes. Maar ook 
op een papieren schrijfblokje, dat 
is inbegrepen.
Inhoud: 1 bord, 2 jaargetijden 
platen, 6 maandplaatjes, 4 
dagplaatjes en 6 getallenplaatjes. 
Plaatjes zijn aan beide zijden 
bedrukt. Afm. 35 x 35 cm. 
Artikelnr. A00867 
Prijs: € 43,72 incl. btw: € 52,90 

Kalender creatief
Met deze houten kalender beleven ouderen 
actief de wisseling van de dagen, maanden 
en seizoenen. Tegelijkertijd geeft het ze de 
ruimte tot het maken van afbeeldingen, het 
schrijven van notities, verjaardagen etc. Dat 
kan op het schrijfbord met krijtjes. Maar 
ook op een papieren schrijfblokje, dat is 
inbegrepen. Inhoud: 1 bord, 2 jaargetijden 
platen, 6 maandplaatjes, 4 dagplaatjes en 6 
getallenplaatjes. Plaatjes zijn aan beide zijden 
bedrukt. Afm. 35 x 35 cm. 
Artikelnr. A00381 
Prijs: € 43,72 incl. btw: € 52,90

Kalendersteun 
Twee houten voeten om de 
kalender stabiel op een vlak 
oppervlak te plaatsen.
Artikelnr. A00858
Prijs: € 6,57 incl. BTW: € 7,95
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Qwirkle
Dit spel stimuleert het 
denkvermogen van de 
speler. Op de houten 
blokjes zijn verschillende 
kleuren en vormen 
weergegeven. De speler 
moet blokjes met hetzelfde 
 figuur of een blokje met 
dezelfde kleur bij de al 
liggende blokjes leggen. 
Door de eenvoudige 
spelregels is dit spel 
bijzonder geschikt voor 
mensen met beginnende 
dementie. Artikelnr. A00186 
Prijs: € 24,75 
incl. btw: € 29,95

Gekleurd dobbelspel
Dobbelen en spelen. De kleur en het 
aantal ogen van de dobbelsteen bepalen 
waar een blokje op het veld neergelegd 
mag worden. Is het veld al bezet? Helaas, 
dan kan er geen blokje op het veld gelegd 
worden. Of misschien toch wel? Want 
met dit spel zijn vele varianten mogelijk. 
Naar eigen inzicht zijn de spelregels van 
dit spel aan te passen. Zo blijft het plezier 
van het dobbelen voorop staan. 
Artikelnr. A00672
Prijs: € 49,59 incl. btw: € 60,00

Braillenummers en alfabet
Ideaal hulpmiddel om de braillecijfers 1 tot en met 10 te 
leren herkennen. Aan de ene kant van het houten fiche 
staat een getal in cijfer en in braille geschreven; aan de 
andere kant staat een tak met de hoeveelheid blaadjes 
van het getal. Beide kanten zijn in reliëf uitgevoerd. 
Afmetingen per stuk: 8 x 6,5 x 1,2 cm. 
Braille nummers Artikelnr. A00816  
Gebarentaal nummers Artikelnr. A00817
Prijs: € 12,36 incl. btw: € 14,95
Braille alfabet Artikelnr. A00818  
Gebarentaal alfabet Artikelnr. A00819
Prijs: € 20,62 incl. btw: € 24,95

Domino XXL -  
met reliëfnoppen
Klassiek dominospel met 28 stukken in extra grote 
uitvoering. De stukken zijn voorzien van reliëfnop-
pen voor de verschillende getallen. Elk in zijn eigen 
kleur. Afm. dominosteen: 15 x 7,5 x 1,8 cm - Afm. 
houten kist: 36 x 19 x 17 cm. Artikelnr. A00945 
Prijs: € 82,60 incl. btw: € 99,95

    spelen met 
 kleur en getal 

Juwelenspel
Glinsterende edelstenen in 6 verschillende kleuren. 
Ingelegd in beukenhouten plakjes. Mooie briljanten 
die contrastrijk zijn en met licht extra effect krijgen. 
U kunt het als domino- of als memospel gebruiken. 
Het spel is zo ontworpen dat er altijd eigen 
spelideeën kunnen worden toegepast. 
Met het Juwelenspel worden cognitieve en 
sensomotorische vaardigheden gestimuleerd. 
Inhoud: 36 schijven (doorsnede 60 mm), 
2 kleurendobbelstenen (25 mm), 2 
ogendobbelstenen (25 mm), 1 spelbeschrijving, 
fluwelen opbergzak. Artikelnr. A00812  
Prijs: € 90,87 incl. btw: € 109,95
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Soortgelijke puzzels:
Bikini - 13 stukjes. Artikelnr. A00861
In de schuur - 13 stukjes. A00863
Kruiwagen - 13 stukjes. A00864
In de keuken - 13 stukjes. A00862
Prijs: € 23,10 incl. btw: € 27,95

Creatieve puzzel
Bij het maken van een puzzel worstelen mensen met dementie vaak met puzzel-
stukken. Met deze creatieve puzzel kan het niet verkeerd gaan. Er kan een eigen 
wereld worden gecreëerd met de magnetische stukken die op de achtergrond 
geplaatst moeten worden. Succes verzekerd! Bijvoorbeeld met de creatieve puzzel 
Gereedschap, waarmee een schuurtje kan worden gemaakt. De puzzel bestaat uit 
26 magnetische stukjes. Materiaal: kunststof. Afmeting 29 x 40 cm. 
Gereedschap: A00766, Moestuin A00767, Naaidoos A00768, Heerlijk bakken A00769  
Prijs: € 23,10 incl. btw: € 27,95

Jigsaw Puzzles
Deze puzzel is speciaal ontwikkeld voor mensen met dementie. 
De puzzel is gemaakt van een kunststof bord waaruit unieke stukken 
puzzels zijn gesneden. Het onderbord geeft de contouren van de verschillende 
puzzelstukken aan, waarop deze gelegd kunnen worden. 
Zo kan iedereen deze puzzel maken. 
13 puzzelstukken, 30 x 42 cm. Prijs: € 23,10 incl. btw: € 27,95
24 puzzelstukken, 29 x 40 cm. Prijs: € 23,10 incl. btw: € 27,95

24 stukjes Artikel A00512

24 stukjes Artikel A00511

24 stukjes Artikel A00510

13 stukjes Artikel A00456

13 stukjes Artikel A00457

   puzzelen  
en nog eens     
    puzzelen

Puzzels met grote stukken
Eenvoudig met slechts 4 delen per motief. Activeert op een 
leuke manier de visuele waarneming, geheugen en woordenschat 
en traint de motorische functies. De 6 grote puzzels zijn 
gemaakt van dik karton. De puzzelstukken liggen in een 
grote  bijpassend mode, waardoor het maken van de puzzel 
gemakkelijker wordt. Een gevoel van voldoening is voor iedereen 
gegarandeerd. Ideaal voor mensen met dementie. Inhoud: 
6-kleurige motieven (elk 4 stukken), 
5 mm dik karton, 25 x 25 cm. 
Koffie tafel Artikelnr. A00351, 
Gereedschapskist Artikelnr. A00352, 
Zomervakantie  Artikelnr. A00481, 
Dieren Artikelnr. A00482 
Woonkamer Artikelnr. A00841 
Prijs: € 24,75 incl. btw: € 29,95
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  oude paden, 
nieuwe wegen

        Het is wetenschappelijk aangetoond dat 
verveling, frustratie, depressie en eenzaamheid 
                    worden tegengegaan.  

“Wat wij uiteindelijk willen bereiken, 
is dat mensen hun geest weer gaan 
activeren. Het is wetenschappelijk 
aangetoond dat daarmee verveling, 
frustratie, depressie en eenzaamheid 
worden tegengegaan.

Sinds ik mijn opa langzaam heb zien 
verdwijnen door de dementie in 2010, 
heb ik mij volledig gestort op het ont-
wikkelen van producten die de geest 
helpen klaren. Met behulp van spel-
materiaal dat we speciaal ontwikkelen 
voor ouderen met dementie active-
ren we het denkvermogen. Mensen 
worden weer wakker als ze associaties 
kunnen maken, als ze teruggaan in 
hun verleden. Recent onderzoek van 
de Universiteit van Londen levert 
het bewijs dat spelletjes spelen een 
effectieve therapie is om isolement 
door dementie tegen te gaan. Het 
gekke is dat voor onze productlijn er 
geen vergelijkbaar materiaal op de 
markt was. 
Wereldwijd leven ruim 36 miljoen 
mensen met de ziekte van Alzheimer 
en dat aantal neemt de komende ja-
ren alleen maar toe. We zien het aan 

de snel toenemende vraag naar onze 
artikelen. Wij leveren nu aan veel Eu-
ropese landen en steeds meer aan de 
Verenigde Staten. Onze klanten, onze 
artikelen en onze werknemers zijn de 
laatste twee jaar verdubbeld.
Een van onze meest verkochte 
producten is Aqua Paint. Schilderen 
is een heel populaire bezigheid van 
mensen. Als ouderen met dementie 
op een gegeven moment op een 
bepaald punt in hun ziekte komen, 

levert deze creatieve bezigheid geen 
voldoening maar frustratie. Het lukt 
niet meer om een beeld op het doek 
te krijgen. Aqua Paint vervult deze 
creatieve behoefte. Door het doek 
nat te maken met water, verschijnt 
een schilderij. Mensen krijgen iets 
terug wat ze verloren zijn: zelfrespect 
en zingeving. Contact met de buiten-
wereld. Er komt weer blijdschap in 
hun leven, er ontstaan nieuwe paden, 
nieuwe wegen.”  

       Het activeren van de hersenen bij mensen met dementie creëert nieuwe 
verbindingen. Ben Atkinson van Active Minds gelooft in de veerkracht van ons 
             denkvermogen. “Door herinnering, herkenning van oude paden, 
                            leven mensen weer op. Je ziet de verrassing in hun ogen.”
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Schilderen met water - Aquapaint
Aquapaint is een uniek en herbruikbaar schilderproduct voor mensen 
met dementie of een verstandelijke beperking. Kies een beeld dat u 
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 kunt u het opnieuw 
gebruiken. Iedere set bestaat uit vijf verschillende afbeeldingen die 
zorgvuldig zijn geselecteerd om na voltooiing een gesprek te kunnen 
beginnen. Inclusief penseel. Afm. 26 x 21 cm. Liefdevolle herinneringen 
Artikelnr. A00454, Natuur A00452, Een dagje uit A00453, Alledaagse dingen 
A00455, Gereedschap A00761, Aan de kust A00762, In de tuin A00763, 
Thuis A00764, Transport  A00765. 
Prijs: € 19,79 incl. btw: € 23,95

Animal Audio Bingo
Animal Bingo is een leuk en 
toegankelijk spel voor mensen 
in het vroege en late stadium 
van dementie. Het bevordert de 
cognitieve functies en de sociale 
interactie. Door het gebruik 
van authentieke dierengeluiden 
en prachtig geïllustreerde 
afbeeldingen, kunnen mensen in 
een later stadium van dementie 
nog steeds deelnemen aan dit 
populaire spel. De spelleider speelt 
de verschillende dierengeluiden 
op een cd-speler af. Tegelijkertijd 
leggen de spelers een fiche 
op de afbeelding die zij uit het 
geluidsfragment herkennen. De 
spelleider heeft ook een boek 
met alle afbeeldingen waarop de 
geluiden worden bijgehouden. Bij 
9 dieren op de kaart is het bingo! 
Artikelnr. A00730 
Prijs: € 33,02 incl. btw: € 39,95

Thuis Artikelnr. A00764

Liefdevolle herinneringen 
Artikelnr. A00454

Alledaagse dingen 
Artikelnr. A00455

Aan de kust 
Artikelnr. A00762

Natuur Artikelnr. A00452

In de tuin Artikelnr. A00763

Een dagje uit Artikelnr. A00453

Schuurtje Artikelnr. A00761

Transport Artikelnr. A00765
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“Ik werk op een afdeling met ouderen 
die soms een vergevorderd stadium 
van dementie hebben. Het geheugen 
of de spraak zijn vaak sterk vermin-
derd, terwijl de zintuigelijke waarne-
ming nog actief is. Door mensen te 
stimuleren met geuren, kleuren en 
tast, komen herinneringen terug. Er is 
dan contact mogelijk. Dat merk ik aan 
het oogcontact, de blik in hun ogen.
Voor deze groep mensen is het regu-
liere aanbod niet toereikend. Daar-
om werken we met het uit Amerika 
afkomstige programma Namasté. 

Uitgangspunt is individuele aandacht, 
exact afgestemd op de persoon. Zo 
vindt de een het heerlijk om gemas-
seerd te worden, terwijl de ander 
het liefst samen een spel speelt. Vaak 
zit het in de detail. Drinken uit een 
kopje of juist uit een mok kan nét dat 
verschil geven. 
Juist vanwege de details ben ik op 

een luikje van herkenning
In verpleeghuis Heemhof van Atlant in Apeldoorn werkt Susan Gopalsamy 
als activiteitenbegeleider voor ouderen met dementie. “Veel mensen zijn 
verzonken in hun eigen wereld. Met aandacht, liefde en de juiste materialen 
worden ze wakker. Dan gaat er een luikje van herkenning open.” 

zoek gegaan naar de meest passende 
spelmaterialen. Bij SpelPlus vond ik 
materialen waar we onze mensen het 
best mee kunnen bereiken. Vaak is 
een puzzel te ingewikkeld of te kin-
derachtig. De afbeeldingen op de puz-
zels van SpelPlus brengen herkenning 
en herinnering. Daardoor ontstaat 
er vaak een gesprek. Ook Schilderen 
met water werkt bij ons heel goed. 
De illustraties die tevoorschijn komen, 
brengen mensen echt even terug in 
hun tijd. De kleding, de strandstoel, 
de sfeer. Alles is uit hun tijd, uit hun 
beleefwereld. Vaak probeer ik zoveel 
mogelijk zintuigen te prikkelen. Dan 
zet ik oude muziek op en prikkel de 
geur. Maar het belangrijkste is om echt 
de tijd te nemen om iemand te leren 
kennen. Echt oprecht contact maken, 
gezien en gewaardeerd worden. Ik 
had laatst een pop van SpelPlus in 
mijn arm. Een heel gesloten meneer 
kwam opeens naar me toe, deed 

neusje-neusje met de knuffel en pakte 
mijn gezicht. Op zo’n moment voel 
ik mij warm van binnen. We hebben 
contact, het luikje van herkenning gaat 
even open, een glimlach verschijnt. 
Kleine geluksmomentjes.” 

    Het luikje van 
herkenning gaat 
    even open 
een glimlach 
        verschijnt 
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Tactile Twist
Tactile Twist is ontworpen om sensorische en tactiele stimulatie te 
bieden aan mensen in een laat stadium van dementie. Tactiele materialen 
zijn uiterst nuttig omdat het tastgevoel verbeterd wordt, daar waar 
andere zintuigen juist afnemen. Om te voorkomen dat de lap buiten het 
bereik van de hand raakt, kan de Tactile Twist op zijn plaats worden 
gehouden met een klittenband om de pols. Het zorgvuldig gekozen 
materiaal is zacht en rustgevend voor mensen met een beperkte 
handbeweging en houdt rusteloze vingers bezig. 
Artikelnr. A00971 Prijs: € 12,36 incl. btw: € 14,95 Spray 

Deze Spray is speciaal ontwikkeld 
om mensen met dementie te 
kunnen laten ontspannen. 
Samen met de apart verkrijgbare
cd is er een omgeving te creëren, 
die doet denken aan een 
heerlijke dag in .... 
In de tuin Artikelnr. A00926 
In het bos Artikelnr. A01076 
Aan de kust Artikelnr. A01077 
Prijs: € 14,83 incl. btw: € 17,95

Labyrint
De verschillende versies van labyrint zijn met en 
voor mensen met dementie ontworpen. Het is een 
boeiende activiteit voor mensen in het midden en 
late stadium van dementie. Elk labyrint is een test 
voor de mentale, fysieke precisie en coödinatie. 
Kantel en verken het doolhof door het frame te 
bewegen. 
Eindeloos labyrint - Infinity Maze Artikelnr. A00927 
Spiraal labyrint - Spiral Maze Artikelnr. A00928  
Traject labyrint - Track Maze Artikelnr. A00929
Prijs: € 23,10 incl. btw: € 27,95

geluiden & 
       geuren

Geurenpalet
Met dit geurenpalet kan met geuren en geluiden een favoriete 
bezigheid van vroeger worden herbeleefd. Het stimuleert het 
ophalen van verhalen en het voeren van gesprekken over vervlogen 
tijden. Elk palet wordt geleverd met 3 geuren, 3 potjes en een cd 
van 30 minuten met karakteristieke klanken en geluiden. Creëer 
bijvoorbeeld een volledige doe-het-zelfbelevenis en bestel ook 
bijbehorende artikelen Schilderen met water en creatieve puzzel. 

Het schuurtje Artikelnr. A00845, 
Thuis Artikelnr. A00847, 
In de tuin Artikelnr. A00848
Prijs: € 24,75 incl. btw: € 29,95

Geluiden In de tuin Artikelnr. A00925 
Geluiden In het bos Artikelnr. A01074 
Geluiden Aan de kust Artikelnr. A01075 
Prijs: € 9,05 incl. btw: € 10,95

Cd – Geluiden 
Deze cd bevat zorgvuldig geselecteerde geluiden uit 
de tuin. De cd is zo samengesteld om een rustgevende 
omgeving te creëren voor mensen met dementie. 
Combineer de cd met de apart verkrijgbare spray. En 
u creëer de ideale omstandigheid voor het voeren van 
een gesprek. 

Spiraal labyrint Artikelnr. A00928

Eindeloos labyrint Artikelnr. A00927

Traject labyrint Artikelnr. A00929
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ontwikkeld 
i.s.m.

De BeleefTV 
De BeleefTV is een grote interactieve 
touchtafel, speciaal ontwikkeld voor 
mensen met dementie. Door het 
spelen van stimulerende spelletjes, het 
luisteren van muziek en het ophalen 
van herinneringen brengt het de 
bewoners van zorginstellingen dichter 
bij elkaar en hun omgeving. De ver-
schillende spelletjes dagen de cliënten 
zowel mentaal als fysiek uit. Op deze 
manier worden de hersenen en de 
fijne motoriek op een prettige wijze 
gestimuleerd. De BeleefTV zorgt voor 
een waardevolle dagbesteding die 
garant staat voor plezier en positieve 
prikkeling van de hersenen.
De BeleefTV is sterk en betrouwbaar, 
is uitgerust met een brede steunrand, 
elektronische hoog/laag-module en is 
kantelbaar zodat het ook als presenta-
tiescherm gebruikt kan worden. Daar-
naast is het scherm van De BeleefTV 
slijtvast en waterbestendig.

Wilt u de BeleefTV met al zijn 
mogelijkheden zelf uitproberen? 
Dat kan door een gratis en vrijblijven-
de proefplaatsing bij u op locatie. Op 
deze manier kunt u zelf ervaren welke 
invloed De BeleefTV heeft op de 
bewoners of uw cliënten. Bovendien 
biedt u hen een week vol beleving.

   herinneringen 
en fantasie beleven

De BeleefTV is verkrijgbaar vanaf 
€ 6.049,- excl. BTW. 
Neem voor alle mogelijkheden en 
een offerte op maat contact op 
met SpelPlus.
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Voor mensen met dementie is het belangrijk dat hun 
geheugen en zintuigen geprikkeld worden. Deze spellen 
helpen daarbij. Ze laten oude tijden herleven en zijn 
leuk om zowel samen als alleen te doen.

  zintuigen 
            prikkelen

Boomwhackers 
Verrassend leuk en kleurrijk muziekinstrument. 
Deze boomwhackers, slagtubes, zijn door 
iedereen bespeelbaar en vrolijk om te 
gebruiken. Elke tube heeft zijn eigen toon. Set 
van 6 pentatonic. Artikelnr. A00546 
Prijs: € 21,45 incl. btw: € 25,95

8 handklokken
8 bontgekleurde klokken geleverd in een houten 
opbergkist. Bereik c3 - c4. Bijzonder mooie 
kwaliteitsklokken, met mooie zuivere tonen.  
Artikelnr. A00403 Prijs: € 79,75 incl. btw: € 96,50

Combiklokken
Bontgekleurde combiklokken geleverd 
in een nylontas. Vanuit de hand te 
gebruiken of staand op tafel door 
slechts de hendel in te drukken. 
Bereik c2 - c3. + fis, +bb. 
10 combiklokken Artikelnr. A00468 
Prijs: € 64,05 incl. btw: € 77,50

Xylofoon
8 bontgekleurde, ronde 
klankstenen, xylofoon. 
Inclusief 8 rubberen hamers. 
Geleverd in een nylontas. 
Bijzonder mooie kwaliteits-
instrumenten, met mooie 
zuivere tonen. Artikelnr. A00405 
Prijs: € 69,83 incl. btw: €84,50

Happy Harp
Speel uw favoriete deuntje op dit stevige tokkelinstrument. 
Geschikt voor kleine en grote handen en goede stemmen. 
Standaardsjablonen worden meegeleverd. Met deze 
sjablonen kan heel gemakkelijk een liedje worden gespeeld. 
Afm: 40 x 20,1 x 3,4 cm - gewicht 830 g
Artikelnr. A00689 Prijs: € 36,32 incl. btw: € 43,95

Memo geluid
De stimulering van de zintuigen staat bij dit spel centraal. 
Van de 12 houten doosjes zijn er telkens 2 met hetzelfde 
geluid. Probeer alle paren bij elkaar te zoeken. De 
oplossing wordt aan de onderkant weergegeven met een 
gekleurde stip. Onder andere geschikt voor mensen met 
een visuele beperking. Een volledig uit hout vervaardigd 
spel. Afmeting van het onderbord 32 x 24 cm. 
Artikelnr. A00143 
Prijs: € 41,28 incl. btw: € 49,95

Lotto van geuren
Herkent u de geur van lavendel, dennen appel, de zee en 
nog vele andere? Met 30 verschillende doosjes met geuren, 
voornamelijk uit de natuur. De geurdoosjes zijn geschikt om vele 
keren opnieuw te gebruiken. Een spel dat ouderen meeneemt 
in gedachten en herinneringen oproept aan vroeger. 5 mooi 
geïllustreerde lottokaarten, 1 tot 5 spelers. Levensduur van de 
geuren is minimaal 2 jaar. Artikelnr. A00192 
Prijs: € 33,02 incl. btw: € 39,95
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Voelmemo
Een heel bijzonder memospel met 32 houten cilinders met 
daarin 16 verschillende oppervlakken. De een is glad, de 
ander grof geribbeld en weer een ander is zacht. Twee 
dezelfde moeten elke keer gevonden worden. De tastzin 
en het gevoel worden hierdoor gestimuleerd. 
Heel handig is de katoenen zak. Bijzonder 
geschikt voor mensen met een beperkt 
gezichtsvermogen. Artikelnr. A00169 
Prijs: € 32,64 incl. btw: € 39,50

Dobbelspel voor blinden - Yatzy
Het alom bekende dobbelspel is met dit houten bord ook toegankelijk 
voor blinden en slechtzienden. Met de meegeleverde rode pinnen 
kunnen de 13 dobbelcombinaties worden gemerkt. Een katoenen 
zak wordt meegeleverd. Dankzij het speelbord met goed voelbare 
markeringen, zijn de scores goed te merken. Materiaal: hout. Afm.: 24 
x 21 x 1,4 cm. Inhoud: 1 houten score bord + 25 houten pinnen in een 
katoenen zakje. Artikelnr. A00450  Prijs: € 24,75 incl. btw: € 29,95
Dobbelstenen voor blinden incl. lederen beker Artikelnr. A00449 
Prijs: € 9,05 incl. btw: € 10,95

Gewicht memo
De stimulering van de zintuigen staat bij dit spel centraal. 
Van de 12 houten stukken zijn er telkens 2 die hetzelfde gewicht 
hebben. Probeer alle paren bij elkaar te vinden. De oplossing wordt 
aan de onderkant weergegeven met een gekleurde stip. Onder 
andere geschikt voor mensen met een visuele beperking. Een 
volledig uit hout vervaardigd spel. Afmeting van het onderbord 
22 x 16 cm. Artikelnr. A00144  Prijs: € 41,28 incl. btw: € 49,95

SensoPad
9 voeten met verschillende materialen en 
opper vlakte-structuren vormen het brede spectrum 
van SensoPad. Afwisselende oppervlakken zoals 
warm-koud, hard-zacht of glad-ruw kunnen 
worden gevoeld. Het spel traint het even-
wicht, touch en tactiele waarneming. 
De structuur varieert van lineair tot 
cirkelvormig en is geschikt voor alle 
leeftijden. Grootte voet: 28 x 
14 x 2,26 cm. Inhoud: 9 voet-
plankjes met verschillende 
materialen en oppervlakken. 
Materiaal: berken multiplex, gelakt. 
Artikelnr. A00411 
Prijs: € 114,88 incl. btw: 
€139,00Voezie 

Voezie is een combinatie van de woorden ‘voelen’ en ‘zien.’ De bedoeling is 
dat 2 puzzelstukken met daarop hetzelfde materiaal en van dezelfde vorm 
aan elkaar worden bevestigd. Doordat het spel niet alleen leunt op elemen-
ten die je opmerkt met je ogen, is het toegankelijk voor mensen met een 
visuele beperking. 16 grote beukenhouten planken met een handig handvat, 
18 x 9 cm. Met een mooie houten opbergkist. Artikelnr. A00480 
Prijs: € 82,23 incl. btw: € 99,50

Stressballen 
Een set van 3 zachte 
rubberen ballen van het merk 
Rubbabu. De ballen hebben 
heldere, sprekende kleuren. 
Het oppervlak van elke 
bal is verschillend en voelt 
fluweelzacht aan. Stimuleert 
de motoriek. De ballen zijn 
gemaakt van 100% natuurlijk 
schuimrubber en hebben een 
doorsnee van 5 cm. 
Artikelnr. A00789 
Prijs: € 8,22 incl. btw: € 9,95

Sensino-doos
Een uiterst veelzijdig en leuk spel voor jong 
en oud. Met de dobbelsteen gooit u een 
van de drie kleuren. Aan de hand van de 
kleur speelt u 1 van de 3 zintuiglijke spellen. 
Voelen, raden, of weten welk zintuiglijk 
orgaan gevraagd wordt. De winnaar is 
degene die aan het einde de meeste kaartjes 
heeft verdiend. Een spel met 3 onderdelen 
dat het geheugen en de fijne motoriek traint 
en de creativiteit stimuleert. Dit allemaal 
gecombineerd met een grote hoeveelheid 
plezier. Artikelnr. A00174 
Prijs: € 23,93 incl. btw: € 28,95

 zintuigen 
      laten voelen
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zintuigen laten spelen Solitaire
Het bekende combinatiespel 
voor 1 persoon. Door de diepe 
uitsparingen in het houten 
bord vallen de pionnen niet 
gemakkelijk om. Hierdoor is het 
spel zeer geschikt voor mensen 
met een beperkte motoriek of 
voor mensen met een visuele 
beperking. Berken uitvoering, 
Ø 39 cm. Met 33 speel stenen, 
dikte: 18 mm. 
Artikelnr. A00136
Prijs: € 27,23 incl. btw: € 32,95

Tangram
Een uit hout vervaardigd Tangram, 
uitgevoerd in een prachtig houten 
kistje. Vele figuren kunnen met deze 7 
geometrische stenen worden gemaakt. 
Voor vele uren puzzelplezier. Het 
spel wordt gefabriceerd in een sociale 
werkplaats. Afm. 16 x 16 x 2,5 cm.
Artikelnr. A00168 
Prijs: € 24,75 incl. btw: € 29,95

Sudoku medium
Een perfecte tussenvorm van Sudoku. 
Voor mensen voor wie de klassieke puz-
zel te moeilijk is geworden en de kleine 
te makkelijk is. Deze Sudoku 6 x 6 biedt 
voor velen een oplossing. Een zeer mooi 
kwaliteitsproduct. Afm. 22,5 x 22,5 
cm. 36 houten stenen aan beide kanten 
bedrukt. Inclusief een boekje met op-
drachten. Artikelnr. A00177 
Prijs: € 45,04 incl. btw: € 54,50
Ook leverbaar: Sudoku klein 4 x 4 
Artikelnr. A00176 
Prijs: € 26,86 incl. btw: € 32,50
en Sudoku klassiek 9 x 9. Artikelnr. A00178 
Prijs: € 73,55 incl. btw: € 89,00

Puzzle of Oz
Of u nu het spel alleen speelt of met z’n 
tweeën, het is een plezier om met dit mooie 
materiaal te spelen. Alle stukken moeten 
op het bord worden geplaatst, zonder dat 
de stenen met dezelfde kleur elkaar raken. 
Probeer zo veel mogelijk stenen op het bord 
te leggen, en dus zo weinig mogelijk stenen 
over te houden. Het bord is gemaakt van 
massief geolied beukenhout. 
Afm. 25 x 25 x 2 cm. Artikelnr. A00145 
Prijs: € 33,02 incl. btw: € 39,95

of even alleen spelen

Hand-oog coördinatiespel 
Deze figuurtjes zijn speciaal ontwikkeld voor de 
ergonomie van de handen. De vormen van de 
figuurtjes maken het prettig om de stukjes in 
de hand te houden of zelfs te stapelen. Zet de 
figuurtjes op tafel en iedereen gaat er vanzelf 
mee aan de slag. Dit spel behoeft geen uitleg. 
Uitgevoerd in 5 contrasterende kleuren. 
10 stuks. Artikelnr. A00302 
Prijs: € 10,70 incl. btw: € 12,95
25 stuks Artikelnr. A00303  
Prijs: € 20,62 incl. btw: € 24,95

Domory
Dit gezelschapsspel is speciaal ontworpen 
voor mensen met een visuele beperking. 
Zowel domino als memo kunnen met dit spel 
gespeeld worden. De 3D-speelstukken hebben 
een elegante kleur en driedimensionale vorm. 
Positieve en negatieve vormen moeten bij elkaar 
gezocht worden en in elkaar worden geklikt. 
Het design en de perfecte functionaliteiten 
van de speelstukken maakt Domory tot een 
bijzonder spel. Gegarandeerd veel uitdagend 
speelplezier voor jong en oud. Voor maximaal 
4 spelers geschikt. Inhoud: 60 speelstenen plus 
handleiding. Artikelnr. A00837
Prijs: € 66,07 incl. btw: € 79,953D-memo 

Een fantastisch memospel met meerdere toepassin-
gen: aan raken, bekijken, denken, voelen en inpassen. 
Allerlei herkenbare afbeeldingen zijn voor dit spel 
uitgefreesd. Een rond figuur, vierkantjes en zelfs de 
vorm van een hartje is in 3D vervaardigd. Hierdoor 
kan het spel als gewoon memo gebruikt worden, 
maar u kunt ook verschillende vormen opzoeken 
door te voelen. Het spel bestaat uit 24 handgemaakte 
houten stukken waarvan telkens 2 stukken in elkaar 
passen. Een artikel van Werkstätten Karthaus. 
Afmeting van de plankjes 7,8 x 7,8 cm. Artikelnr. A00171 
Prijs: € 61,57 incl. btw: € 74,50
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Artikel A00115

Artikel A00116

Artikel A00129

Artikel A00124

Artikel A00122

Artikel A00117

Artikel A00121

Artikel A00131

Artikel A00126

Artikel A00120

Artikel A00127

Artikel A00119 Artikel A00128 Artikel A00130

puzzelstuk op ware grootte

Een puzzel met een volwassen afbeelding die speciaal is 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 dit formaat liggen de puzzelstukken zeer prettig in de 
hand. Als extra wordt een poster met dezelfde afmetingen meegeleverd. 
Deze kan als onderlegger gebruikt worden waarop de puzzelstukken 
neergelegd kunnen worden. Het puzzelen is zo voor iedereen 
toegankelijk. Afm. 40 x 51 cm.  Prijs: € 34,67 incl. btw: € 41,95

puzzels leggen
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Dobbelbak extra groot
Dobbelstenen vallen niet meer op de grond met deze 
Hevea houten dobbelbak met vilten inleg. Bovendien schuift 
de bak  gemakkelijk over tafel door zijn vilten onderkant. 
Inclusief 5 grote houten dobbel stenen. Deze degelijk en mooi 
uitgevoerde bak staat garant voor urenlang dobbelplezier. 
Bijvoorbeeld een spelletje Yatzy. Artikelnr. A00112 
Prijs: € 27,23 incl. btw: € 32,95
Yatzy scoreformulieren extra groot Artikelnr. A00162 
Prijs: € 3,72 incl. btw: € 4,50

Boter, Kaas en Eieren
Een uit hout vervaardigd ‘Boter, Kaas en Eieren’.  
Uit gevoerd in een prachtig houten kistje. Spel wordt 
 gefabriceerd in een sociale werkplaats. Afm. 16 x 16 x 
2,5 cm. Artikelnr. A00167 Prijs: € 24,75 incl. btw: € 29,95

Paletto
Een bijzonder kleurrijk en leuk spel. Om de 
beurt mag een speler blokjes pakken van 1 
willekeurige kleur. Alleen die blokjes pakken die 
aan 2 kanten vrijstaan. De speler die als eerste 
alle 6 blokjes van een willekeurige kleur weet 
te bemachtigen heeft gewonnen. Leuk en eenvoudig spel. Speelduur tussen 5 
en 10 minuten. Onder andere zeer geschikt om met kleinkinderen te spelen. 
Zowel bord als stukken zijn gemaakt van (geolied) beukenhout. 
Afm. bord 20 x 20 cm. Artikelnr. A00146 
Prijs: € 24,75 incl. btw: € 29,95
Paletto XXL Afm. 50 x 50 cm. Artikelnr. A00149  
Prijs: € 163,22 incl. btw: € 197,50

Rummikub® XXL
Het bekende familiespel nu met extra grote 
speelplanken en extra grote speelstenen.  Ideaal voor 
mensen met een beperkt gezichts vermogen. Wie 
legt de slimste combinaties? Een spel dat inzicht, 
durf en tactiek combineert. Afmeting van de stenen: 
3,8 x 2,6 x 0,4 cm. Artikelnr. A00106
Prijs: € 35,50 incl. btw: € 42,95

Halma molenspel
Een perfecte combinatie van twee 
strategiespellen, Halma en Mo-
len-bordspel. De spellen hebben 
eenvoudige regels en u kunt gelijk 
met het spel beginnen. 
Inhoud: houten bord, Ø 50 cm. 
Beide zijden bedrukt. 
Halma: 60 Speelstenen, Ø 20 mm. 
Molen: 18 Speel stenen, Ø 28 mm. 
Artikelnr. A00451 
Prijs: € 28,88 incl. btw: € 34,95

Triominos® XXL
Ziet u minder scherp? Dankzij de extra grote stenen bent 
u nog steeds een geduchte tegenstander voor uw medespelers! 
Zoek uw kansen en leg zo snel mogelijk uw driehoekige stenen 
aan. Artikelnr. A00274 Prijs: € 35,50 incl. btw: € 42,95

Vier wint!
Ideaal voor mensen met een beperkt gezichtsvermogen is deze 
versie van Vier wint! Doordat in de witte stenen een gleufje 
is gefreesd, zijn de stenen voor iedereen goed van elkaar te 
onderscheiden. Het artikel is volledig uit hout vervaardigd. 
Afm. 37 x 24 cm. Artikelnr. A00301 Prijs: € 24,75 incl. btw: € 29,95
Vier wint XXL Afm. 90 x 88 cm. Artikelnr. A00431 
Prijs: € 147,93 incl. btw: € 179,00

Geluksrad
Dit geluksrad kan als traditioneel 
loterij-apparaat gebruikt worden. 
Maar het heeft ook andere 
speelmogelijkheden, zoals letter- 
en getallenbingo, woordzoeker 
en nog vele andere. De gekleurde 
pinnen kunnen zelf op het 
ronde bord ingestoken worden. 
Hierdoor is het bord naar eigen 
inzicht samen te stellen. Massief 
berken multiplex. Afm. 32 x 32 x 
49 cm. Ø 32 cm. 
Een artikel van Pedalo®. 
Artikelnr. A00469 
Prijs: € 70,21 incl. btw: € 84,95

klassiekers,       
   ze blijven leuk!
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 onmisbaar in de
      spellenkast 

Bingomolen
Bingomolen 30,5 cm doorsnede met 75 
pingpongballen, met bedrukking en uit-
schuifbaar controle bord. Inclusief fishes en 
kaarten. Verpakt in een omdoos. 
Afm. 52 x 46,5 x 53 cm. Artikelnr. A00402 
Prijs: € 115,66 incl. btw: € 139,95
 

Bingo extra grote cijfers
Een bingospel waarbij alles groter en duidelijker is 
weergegeven. 48 kaarten in verschillende kleuren 
en een houten bord met uitsparingen voor 90 
fiches. Hierdoor kunnen de fiches op het bord 
niet van hun plek schuiven. De getallen op de 
fiches zijn bovendien met reliëf weergegeven. 
Een spel om heel lang te kunnen kienen of bingo 
te spelen. Afm. bord 29 x 35 cm. De fiches met 
nummers hebben een diameter van 25 mm. 
Artikelnr. A00189 
Prijs: € 40,91 incl. btw: € 49,50

Scrabble ®
Het spel Scrabble® staat bekend als ’s werelds meest 
populaire bordspel. Het leuke aan scrabble is dat het 
elke keer weer helemaal anders is, omdat u geheel 
afhankelijk bent van de letters die u pakt. Doe u best en 
probeer die 3x woordwaarde te pakken, voordat een 
ander het doet... Artikelnr. A00103 
Prijs: € 28,88 incl. btw: € 34,95

PimPamPet ®
Het bekende vraag- en 
antwoord spel dat iedereen 
kent. Met 80 vragen zorgt 
deze klassieker voor heel 
veel speelplezier. 
Artikelnr. A00101 
Prijs: € 10,70 
incl. btw: € 12,95

Shut the box
Dobbelspel om alleen of met meerdere te kunnen spelen. Elke 
speler probeert zo veel mogelijk cijfer  bordjes te kantelen. 
Daarvoor mag de som van 2 dobbelstenen naar eigen inzicht 
ge splitst worden. Zodra niets meer gekanteld kan worden 
eindigt de speelbeurt. Afm. 31 x 23 x 4,5 cm. 
Artikelnr. A00147 
Prijs: € 16,49 incl. btw: € 19,95

Bridge kaarten 4 
Index Plastic 

Artikelnr. A00155 
Prijs: € 4,05 incl. 

btw: € 4,90

Kaarten-schudmachine
Met een eenvoudige slinger aan deze schudmachine 
worden de kaarten automatisch voor u geschud. 
Zonder dat er een motortje of batterij voor nodig is.
Exclusief speelkaarten. Artikelnr.A00154 
Prijs: € 12,56 incl. btw: € 15,20

Kaartenhouder 
Mensen voor wie het moeilijk is om kaarten in 
de hand te houden zijn met deze gebogen houten 
kaarten houder bijzonder tevreden. Artikelnr. A00107 
Prijs: € 4,13 incl. btw: € 5,00

Poker Jumbo
Index Plastic 
Artikelnr. A00156
Prijs: € 4,05 incl. 
btw: € 4,90
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Stap Op
Stap op en maak met dit kaartspel ieder een fietstocht 
van 100 km. Langs hei, bos, plassen en zee. Probeer je 
tegenstander te hinderen en zelf de rit te winnen. Doel 
van het spel is als eerste 100 km af te leggen in 4 verschil-
lende tochten. Elke speler heeft 5 kaarten in de hand. Met 
de klok mee speelt nu elk op zijn beurt; eerst een kaart 
nemen van de bank en direct daarna een kaart wegleggen. 
Probeer je tegenstander te belemmeren maar wel zo snel 
mogelijk je eigen tocht uit te spelen. De winnaar is de 
speler die het eerst de omschreven tochten (8 x 5 km, 4 x 
6 km, 2 x 8 km en 2 x 10 km) en dus in totaal 100 km heeft 
afgelegd. Bevat 99 speelkaarten en 1 handleiding. 
Artikelnr. A00959
Prijs € 10,70 incl. btw: € 12,95

Pang
Een gezellig familiespel, 
speel zo snel mogelijk 
je Pangkaartjes in de 
juiste cijfervolgorde 
uit, maar probeer dit 
bij je tegenstander te 
verhinderen! 
Artikelnr. A00960
Prijs € 10,70 
incl. btw: € 12,95

Het Padvinderspel, 
pure nostalgie. Breng 
je patrouille snel naar ‘t 
eindpunt van de route; 
speel je kaarten uit, 
en zet je tegenstander 
op een dwaalspoor. 
Artikelnr. A00961
Prijs € 10,70 incl. 
btw: € 12,95

Wie ergert zich - magnetisch - XL
Een bijzonder mooi en kwalitatief hoogwaardig dobbelspel, voor 
 gegarandeerd jarenlang speelplezier! Op een licht houtenbord 
is een metalen plaat bevestigd. Kleine magneetjes zijn onder de 
houten speelstukken geplakt waardoor de stukken goed op het bord 
blijven staan. Afm. 50 x 50 cm. Hoogte van de speelstukken 60 mm. 
Incl. katoenen zakje voor de speelstukken.  
Een artikel van Werkstätten Karthaus. Artikel A00383
Prijs: € 61,57 incl. btw: € 74,50
Afm. 35 x 35 cm. Hoogte van de speelstukken 40 mm. 
Artikel A00471 Prijs: € 43,39 incl. btw: € 52,50

Het Padvinderspel
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XL en klassiek
Woordzoeker
Dobbelen maar dan met 
letters! Wie weet de 
meeste woorden te maken? 
Artikelnr. A00860  
Prijs: € 9,05 
incl. btw: € 10,95

Ganzenbord XL
Letterlijk een REUZE 
ganzenbord, uitgevoerd met 
grote houten ganzen en een 
speelbord van maar liefst 
50 x 70 cm! 
Artikelnr. A00859
Prijs: € 15,66
incl. btw: € 18,95

Mikado XL
Ideale Mikado voor 
binnen en buiten. 
Met handige katoenen 
zak. Prachtige kwali-
teit, gefabriceerd in 
Duitsland. Lengte: 50 
cm. Artikelnr. A00932
Prijs: € 16,49 incl. 
btw: € 19,95

Giant cards
Groot formaat 
speelkaart. Compleet 
kaartspel in stevig 
kartonnen doosje. 
Zeer goede kwaliteit.
Formaat kaarten 
11,5 x 17,8 cm.
Artikelnr. A00834
Prijs: € 14,01
incl. btw: € 16,95

Scrabble XL
Scrabble-XL is speciaal ontworpen 
voor ouderen. Dit woordenspel 
kan gespeeld worden door 2 tot 
4 spelers. Bordmaat 60 x 60 cm, 
wit grootletterschrift op zwarte 
blokjes van 3.5 x 3.5 cm, inclusief 
draaiplateau en 4 letterplankjes. 
Artikelnr. A00844  
Prijs: € 178,30 incl. btw: € 189,00
Scrabble XL Grootletter voor 
slechtzienden Artikelnr. A00865 
Prijs: € 189,26 incl. btw: € 229,00 

Wie ergert zich! 
Extra grote uitvoering
Groot houten dobbelspel met diepe 
uitsparingen in het bord. De pionnen kunnen 
hierdoor niet meer gemakkelijk omvallen 
waardoor het voor mensen met een beperking 
weer leuk wordt om het alom bekende spel 
te spelen. 16 speelstukken Ø 16 mm. Berken 
bord Ø 39 cm, hoogte 50 mm. Artikelnr. A00104 
Prijs: € 27,23 incl. btw: € 32,95

Tafelcurling
Een spannend en vermakelijk spel voor maximaal 4 personen. 
Wie heeft aan het einde van het spel zijn speelstenen het 
beste geschoten? En wie heeft wellicht de stenen van de 
tegenstander buiten de ringen geschoten? Pas als de laatste 
steen is geschoten kan bepaald worden wie het spel heeft 
gewonnen. Een artikel van Pedalo®. Artikel A00574  
Prijs: € 66,07 incl. btw: € 79,95
 

Schaakstukken damstukken borden
Grote uitvoering schaak- en dambord, waarvan de velden zijn 
ingelegd. Afmeting van het bord: 47 x 47 cm. Artikel A00109 
Prijs: € 23,10 incl. btw: € 27,95

             Uno®
Uno® is een kaartspel voor 2 tot 10 
spelers, dat het best vergeleken kan 
worden met pesten. Doel van het spel 
is om alle kaarten kwijt te raken. Dat 
kan alleen door een eerder gespeelde 
kaart te troeven met een kaart van 
dezelfde kleur of hetzelfde symbool. 
Zeer geschikt spel voor opa’s en oma’s 
samen met hun kleinkinderen. Het 
spel is uitgevoerd in een luxe tinnen 
doosje. Artikel A00829 
Prijs: € 9,05 incl. btw: € 10,95

Damstenen van palmhout in een kistje met 
een schuifdeksel. De stenen hebben een 
diameter van 35 mm. Artikel A00110 
Prijs: € 19,01 incl. BTW: € 23,00

klasse onder de
       klassiekers 

Schaakstukken ‘Artus’, 
Sheesham en Beuk, dubbel 
verzwaard, met lederen 
sokkel, Shaunton. Koning-
hoogte 95 mm. In een luxe 
houten kistje. Artikel A00660
Prijs: € 41,28 
incl. btw: € 49,95
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klassiekers       
       blijven leuk

    
het vermogen  
     te bewegen

    Bewegen vertraagt het proces van 
       ouder worden. Door de juiste oefeningen 
blijft het lichaam sterk en soepel 
                   en de geest helder en scherp.

Tafel Bowlingbak
Bowlingbak in een sjoelbak formaat. Dit spel is 
voor iedereen geschikt en veel speelplezier is 
gegarandeerd. Iedereen kan met de lanceerder 
het spel spelen. En anderen zien meer uitdaging 
in het spelen met een keu. De lanceerder 
is eenvoudig te draaien en gemakkelijk 
afneembaar. Inclusief 9 kegels, 1 bal en 1 keu. 
Afmeting 200 x 40 x 7 cm. Artikelnr. A00300 
Prijs: € 147,93 incl. btw: € 179,00
Verzendkosten € 19,95

Domino XL
In een mooie houten kist zitten 28 stevige, extra 
grote dominostenen met een afmeting van 5,5 x 
2,5 x 1 cm. De stenen liggen bijzonder prettig in 
de hand en zijn gemaakt van een stevige kwaliteit 
kunststof. Artikelnr. A00328 
Prijs: € 20,62 incl. btw: € 24,95

            Japans biljart
           Exclusief bij SpelPlus dit originele Japans 
biljart. Een prachtige houten bak van 2 meter lang met 
daarbij 10 houten ballen. De ballen probeert u in de 
gaten met het hoogst aantal punten te rollen. Degene 
met de hoogste score wint het spel. Voor jarenlang 
speelplezier! Afmeting 200 x 45 cm. Artikelnr. A00184 
Prijs: € 172,73 incl. btw: € 209,00
Verzendkosten € 19,95

Sjoelbak
Origineel goedgekeurde wedstrijd sjoel-
bak van  Schilte. Het neusje van de zalm 
onder de sjoelbakken. Een kwaliteits-
product dat jarenlang speelplezier 
garandeert. Afmeting 200 x 41 x 7 cm. 
Artikelnr. A00163 
     Prijs: € 156,20 incl. btw: € 189,00
          Verzendkosten € 19,95

52 53



      kleine 
   beweging, 
         groot plezier

Indoor jeu de boules 
Om de beweging te stimuleren. 
Door z’n zachte ballen en z’n fel 
gekleurde doelschijfje, is deze zeer mooi 
vormgegeven jeu de boule voor iedereen 
bijzonder geschikt. Opgeborgen in een 
duurzaam handig houten koffertje. 
Dit artikel wordt gefabriceerd in een 
werkplaats door mensen met een 
verstandelijke beperking. Afm. 21 x 14,5 
x 6,2 cm. 6 stoffen ballen en een plexiglas 
doelschijfje. Artikelnr. A00314
Prijs: € 28,88 incl. btw: € 34,95

Jeu de boules op tafel
Dit spelletje jeu de boules bestaat uit meerdere schijven 
met elk een stalen knikker. Door deze knikker glijden de 
schijven eenvoudig over tafel. De knikkers zijn in de schijven 
ingeklemd, en kunnen er dus niet uitvallen. Wel zo veilig. 
Ideaal om kleine bewegingen te stimuleren. 
6 schijven Artikelnr. A00716 Prijs: € 20,62 incl. btw: € 24,95
 

Hoedje wip tafelmodel
Mooi van formaat is deze tafeluitvoering van hoedje 
wip. Zowel het speelveld, de hoedjes als de wip 
zijn van hout gemaakt. Met een plankje, dat als wip 
fungeert, kan elke speler proberen zijn hoedje in een 
van de gaten van het speelveld te wippen. 
Degene met het meeste aantal punten wint het 
spel. Ook andere varianten zijn mogelijk. Dit artikel 
wordt gefabriceerd in een werkplaats door mensen 
met een verstandelijke beperking. Afmeting 22 x 22 
x 4,2 cm. Inclusief 4 plankjes, 8 hoedjes en kaarten 
met cijfers, letters en kleuren. 
Artikelnr. A00313 
Prijs: € 24,75 incl. btw: € 29,95

RinGo race
Denk goed na met dit leuke en 
spannende bamboe ringenspel!
Zonder dobbelsteen kan het spel snel 
gespeeld worden. Echter, met een dobbel-
steen is het tempo een stuk lager. 
Artikelnr. A00690 
Prijs: € 27,23 incl. btw: € 32,95

Pallina
Een fantastisch spel dat door iedereen gespeeld kan 
worden. Iedere speler krijgt zijn eigen kleur stokjes en 
ballen. Om de beurt haalt de speler een stokje van zijn 
eigen kleur uit de toren. Hierdoor zullen ballen naar 
beneden op het kleed vallen. De speler waarvan de 
laatste bal overblijft, wint het spel. Het spel kan door 
4 personen tegelijk gespeeld worden. Materiaal: bam-
boe, 16 houten ballen en stoffen onderlegger. 
Afmeting 24 x 32 cm. Artikelnr. A00389
Prijs: € 30,54 incl. btw: € 36,95

Pallina XXL Afm. 75 x 110 cm. Artikelnr. A00390 
Prijs: € 354,55 incl. btw: € 429,00
Voor Pallina XXL bedragen de verzend kosten € 19,95

Blikgooien
Dankzij de zachte materialen van de blikjes en de 
ballen, werkt dit spel bij niemand op de zenuwen. 
Hierdoor is het voor iedereen plezierig om een potje 
ouderwets gezellig blikwerpen te spelen. 
Afm. bal: Ø ca. 6 cm. 10 blikjes: Ø 7,5 cm, 10 cm hoog. 
Artikelnr. A00393 Prijs: € 26,86 incl. btw: € 32,50
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Stapelspel houten keien 
Voor iedereen die ooit een wandeling 
in de bergen heeft gemaakt. Meerdere 
prachtig afgeronde stenen kunnen 
op elkaar gestapeld worden waarbij 
de zwaartekracht op de proef wordt 
gesteld. Deze houten stenen zijn mooi 
om naar te kijken en prettig om in de 
hand te houden. Opgeborgen in een 
mooi kistje. Afmeting 19.5 x 10.0 x 9.0 
cm. Gewicht: 0.6 kg. Artikel A00679 
Prijs: € 41,28 incl. btw: € 49,95

Muurspel
Een hele uitdaging om zonder cement een muurtje te bou-
wen. Bouw een muurtje en probeer daarbij alle stenen te 
gebruiken. Alle houten stenen verschillen van elkaar. 
Er bestaan geen spelregels, iedereen heeft alle vrijheid. Dit 
spel bevordert de fijne motoriek en de concentratie. 
Afmeting 40 x 28 cm. Gewicht: 2 kg. Artikel A00717 
Prijs: € 37,11 incl. btw: € 44,90

Meubelmaker en illustrator Christian 
Lessing kwam er in 2004 achter. “Ik 
begon met meubels. Toen ik zag dat 
kinderen met kleine, houten items 
gingen spelen werd ik verrast. Ik vind 
het enorm intrigerend om te zien hoe 
objecten anders gebruikt worden dan 
waarvoor ze bedoeld zijn. 
Speelgoed moet esthetisch mooi 
zijn, kwaliteit daagt uit. Het materiaal 
moet uitnodigen om aan te raken, 
om ermee te verdwalen. Ik zie soms 
sculpturen die ik nooit bedacht zou 
kunnen hebben. Een toren bouwen 

steen op steen
In een kleine workshop in Düsseldorf maakt 
       Christian Lessing houten speelstenen. “Langzaam 
opbouwen, de balans vinden, het evenwicht zoeken. 
        Steen op steen. Ik maak gereedschap voor de geest.”

van stenen ligt voor de hand, maar 
soms toveren de kleine artiesten met 
mijn stenen een auto, huis of ander 
object. Er zijn geen regels, het stimu-
leert de fantasie.”
Christian maakt al zijn producten met 
de hand. Deels is dit in het atelier in 
Düsseldorf en deels in een sociale 
werkplaats elders in Duitsland. Al het 
hout komt uit duurzaam onderhou-
den bossen. Christian speelt graag 
met verschillen in de oorspronkelijke 
kleur van het materiaal en werkt 
daarom met vele soorten hout zoals 
beuken, esdoorn, walnoot, kersen en 
iepen.
“Iets creëren brengt voldoening. Net 
die grens opzoeken. En als de creatie 
dan valt, ervaar je hoe zwaartekracht 
werkt. Het vergt geduld, concentra-
tie. En net als de stenen een figuur 
vormen, vormen de mensen met mijn 
stenen hun geest. Langzaam opbou-
wen, de balans vinden, het evenwicht 
zoeken. Steen op steen.”
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Torenspel XL
Een spel met mooie 
grote houten blokken 
dat op tafel gespeeld 
kan worden. Geschikt 
voor jong en oud. 
In Samena houten 
uitvoering, inclusief 
een houten kist. 
Afmetingen: 300 x 95 x 
80 mm. Artikelnr. A00808
Prijs: € 17,77 
incl. btw: € 21,50

Liggende acht
Om de concentratie en de 
beweging van de handen, 
vingertoppen, benen en 
voeten te stimuleren. Ook 
de binnenkant van de 2 
ringen zijn te gebruiken 
om oefeningen met armen 
en schouders te doen. De 
2 stalen ballen zijn op te 
bergen op de onzichtbare 
magnetische kogelhouders. 
Dit artikel is vervaardigd van 
mooi berken multiplex. Het 
hout is gelakt en dus goed  
schoon te houden. 
Afmeting 51,5 x 20 x 1,8 cm. 
Gewicht 640 gr. 
Artikelnr. A00304 
Prijs: € 41,28 
incl. btw: € 49,95

Follies block
Dit spel met geribbelde vier-
kante blokjes kan alleen of met 
meerdere personen gespeeld 
worden. Wanneer de toren 
instort, heeft degene die als 
laatste een blokje plaatste ver-
loren. Door de unieke geribbelde 
vlakken van de blokken valt de 
toren niet snel om. Verpakt in 
een mooie geschenkdoos. Ideaal 
om de hand-oogcoördinatie te 
trainen. Inhoud: 14 stenen, 3 
verschillende maten. Afmeting 
doos. 9,0 x 36,5 x 6,0 cm. 
Artikelnr. A00833
Prijs: € 29,75 incl. btw: € 36,00

Spaera labyrint
Dit bijzonder mooi uitgevoerde labyrint 
houdt u gemakkelijk in de hand. Spelers 
moeten proberen de 3 balletjes door 
de 5 ringen naar het centrum te 
verplaatsen. Om de balletjes precies 
in het midden te krijgen is een 
grote dosis geduld en vaardigheid 
nodig. Zeer aantrekkelijk 
vormgegeven, van Zwitserse 
makelij. Materiaal: kersenhout. 
Diameter: 12,5 cm. Hoogte: 5,2 cm. 
Artikelnr. A00814 
Prijs: € 41,28. incl. btw: € 49,95

Kegelspel soft
Bestaat uit 10 kegels gemaakt van robuust materiaal 
en bekleed met een zachte stof. Twee degelijke ballen 
met goede grip zijn inbegrepen. Geschikt voor zowel 
buiten- als binnenspelen. Hoogte van kegels 34,5 cm 
en Ø 11 cm. Ballen Ø 17 cm. 
Blauw Artikelnr. A00367 Rood Artikelnr. A00307 
Prijs: € 103,26 incl. btw: € 124,95

Japans biljart 
verkorte versie

Zeer geschikt voor mensen met weinig 
kracht in hun armen. Het spel is heel 

eenvoudig: 10 meegeleverde balletjes of knikkers 
probeert u in de gaten te krijgen met het hoogste 

aantal punten. Degene met de hoogste score wint. 
Voor jong en oud is dit een bijzonder leuk spel om te 
spelen. Bovendien is het een echt kwaliteitsproduct. 
Afmeting 110 x 30,5 x 6,5 cm. Wij leveren dit spel 
standaard met extra rubberen balletjes, zodat er geen 
sprake hoeft te zijn van enig hinderlijk geluid. 
Artikelnr. A00140 Prijs: € 81,82 incl. btw: € 99,00 Trekbiljart 

tafelmodel
Exclusief bij SpelPlus dit 
oudhollands Trekbiljart als 
tafelmodel. Laat met behulp 
van de twee stangen de 
daarop liggende kogel zover 
mogelijk doorrollen. Hoe 
verder de kogel komt, des te 
meer punten iemand verdient. 
Het onderstel van het spel is 
vervaardigd uit gelakt berken 
multiplex. Het product 
wordt gefabriceerd in een 
werkplaats door mensen met 
een verstandelijke beperking. 
Dit spel stimuleert de fijne  
motoriek. Afmeting 45 x 14 x 
10 cm. Artikelnr. A00165  
  Prijs: € 36,78 
   incl. btw: € 44,50

Sjoelbak 
verkorte versie

Sjoelen wordt voor 
iedereen weer toegankelijk 

met deze verkorte sjoelbak. 
Mensen met minder kracht in hun 

armen komen weer in de gelegenheid 
hun favoriete spelletje te spelen. 
Bovendien is de bak gemakkelijk op te 
bergen door zijn compacte uitvoering. 
Een mooi kwaliteitsproduct. Afmeting 
110 x 30,5 x 6,5 cm. Artikelnr. A00139 
Prijs: € 81,82 incl. btw: € 99,00
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Spiraal Biljart
Uniek in Nederland: Spiraal biljart. 
Iedereen kan dit aantrekkelijke spel 
spelen. De bal heeft maar een lichte 
beweging nodig om een mooie 
ronde over het bord te maken. De 
gekleurde bal rolt vanzelf in een 
van de gekleurde spiralen. Extra 
punten zijn te behalen wanneer de 
bal in de juiste kleur spiraal valt. 
Het bord is groot van formaat, maar 
kan altijd worden opgeborgen. Deze 
versie van Spiraal Biljart is met zijn 
contrasterende kleuren uitstekend 
geschikt voor ouderen en mensen 
met een beperking. Zij kunnen 
met een geringe beweging een 
fantastisch spel meespelen. 
Het bord heeft een doorsnede van 
112 cm, 4 cm dik en weegt 26 kg. 
Artikelnr. A00280 
Prijs: € 574,38 incl. btw: € 695,00
Verzendkosten € 19,95

Andere spelvarianten zijn mogelijk. 
Ø 40 cm,  dikte: 19 mm. 
Artikelnr. A00137 
Prijs: € 96,69 incl. btw: € 117,00

Rekkentrekker
Met behulp van een elastiek probeert een 
speler zijn puck door het doel naar het tegen-
overliggende veld te schieten. De grootte van 
de centrale poort kan in 2 stappen worden 
aangepast. Het spel stimuleert de concentratie 
en de reactiesnelheid. De stukken kun-
nen netjes in een apart vak opgeslagen 
worden. Voor 2 spelers - gemaakt 
van beukenhout, geolied - 2 x 6 
speelstenen. Afmetingen: 73 x 
33 cm. Artikelnr. A00968
Prijs: € 49,50 incl. 
btw: € 59,90

Bowlingbak verkorte versie 
Zeer geschikt voor mensen met weinig kracht in hun armen. 
Het lukt iedereen om een aardig spelletje mee te spelen. 
Het spel is heel eenvoudig: laat een knikker de bak inrollen en 
zorg dat er zo veel mogelijk kegels omvallen. Hoe meer er 
omvallen, des te meer punten er gescoord kunnen worden. De bak 
is zeer handzaam, past op elke tafel en is gemakkelijk op te bergen. 
Afmeting  110 x 35 x 6,5 cm. Artikelnr. A00185 
Prijs: € 81,82 incl. btw: € 99,00

Kegelspel
Een kegelspel waarbij iedereen 
kan meedoen! Door de kogel 
een slinger te geven, zal deze 
gaan ronddraaien en uiteindelijk 
tot stilstand komen. Daarbij zal 
de kogel een aantal poppetjes 
omkegelen. Maar welke? Hopelijk 
die van de tegenstander! Diverse 
spelvarianten zijn mogelijk. De 

poppetjes kunnen weer heel 
eenvoudig rechtop gezet 

worden, door te trekken 
aan de touwjes onder 
het plankje. Gemaakt 
van essenhout. Hoogte 
60 cm. Artikelnr. A00409 
Prijs: € 98,76 incl. 
btw: €119,50

Rapido
De kleurige balletjes liggen verspreid op tafel. U 
vangt de balletjes met een buisje. Als het buisje 
over de knikker gaat, blijft de knikker in het buisje 
vastzitten. Spelers winnen het spel door de juiste 
knikkers te vangen. Meerdere spelvarianten zijn 
mogelijk. Een spel dat iedereen in beweging zet. 
Buisjes zijn heel eenvoudig vast te houden. Afmeting 
doos: 26 x 26 x 8 cm - 46 onderdelen. 
Artikelnr. A00695  Prijs: € 18,14 incl. btw: € 21,95
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De Baltafel
De Baltafel is met een zeer positief resultaat getetst in onder andere 
verzorgingshuizen, therapeutische praktijken voor kinderen, bij volwassenen 
en mensen met een beperking en in diverse wachtruimten. De ronde tafel 
heeft een geperforeerde bodem waarop 105 houten ballen in 7 verschillende 
kleuren liggen (diameter 50 mm). Als afdekplaat wordt een 10 mm dik 
acrylglas gebruikt. De ballen worden van onderaf verplaatst, door hen 
met de vingers te laten springen, van gat naar gat. Met de ballen kan men 
spelen, sorteren of een patroon maken. Bijvoorbeeld bloemen of diamanten. 
De afstand tussen de poten is zodanig bepaald dat er zelfs 3 rolstoelen 
comfortabel aan de tafel kunnen zitten. Diameter van de bovenkant: ca. 
110 cm. De hoogte van de tafel: 76 cm. Afstand tussen de poten: 83 cm. 
Materiaal: multiplex, sparren, acryl, beuken. Artikelnr. A00547  
Prijs: € 1.318,18 incl. btw: € 1.595,00
Verzendkosten € 19,95  

bewegen is een uitdaging Werpspel
Extra grote schijf in een handig transportformaat. 
Door het handige popup-mechanisme plopt deze 
schijf uit in een schijf van 150 cm doorsnede. Met de 
6 meegeleverde ballen kan iedereen het spel spelen. 
Gooi de ballen naar het juiste vlak en verdien zo 
veel mogelijk punten. Door het klitmechanisme van 
het doek, kan dit spel zowel horizontaal als verticaal 
gespeeld worden. Uitstekend geschikt voor mensen 
met lichamelijke beperkingen. Een comfortabel 
transporttasje wordt meegeleverd. Artikelnr. A00356 
Prijs: € 57,81 incl. btw: € 69,95

Parachute
Een mooie parachute voor het stimuleren van 
de beweging van ouderen. Uitgevoerd in 4 
verschillende contrasterende kleuren, rood, geel, 
blauw en groen. Ø 300 cm. Ø gat in het midden 
10 cm. Artikelnr. A00335 
Prijs: € 33,02 incl. btw: € 39,95

Dartboard speelkleed
Een uniek en leuk spel voor jong en oud. Dit 
doek, met een dartboard als opdruk, is speciaal 
ontworpen voor langdurig en professioneel gebruik. 
U kunt het kleed bij voorkeur buiten gebruiken, 
door het op de grond te leggen. Met onder andere 
pitzakjes kunt u het spel spelen, door te proberen 
zo veel mogelijk punten te behalen. Het spel krijgt 
een extra dimensie als medespelers het doek in 
groepsverband zelf vasthouden. Vier pyramide-
pitzakjes zijn inbegrepen. Het doek heeft een 
doorsnede van 2 meter, aantal hendels: 12. 
Artikelnr. A00998
Prijs: € 49,55 incl. btw: € 59,95

Curling
Een spel dat (ook vanuit de rolstoel) bij 
volwassenen, ouderen en gehandicapten 
bijzonder populair is. Ongeacht het seizoen, 
binnen of buiten, op asfalt of beton, biedt 
dit curlingspel veel plezier. Om dit spel 
te spelen is slechts weinig oefening nodig. 
Andere spelmogelijkheden zijn er natuurlijk 
ook. De stokken kunnen bijvoorbeeld ook 
gebruikt worden als doel voor het gooien 
van ringen. De curling sticks zijn rondom 

voorzien van een stevige beschermende 
rubberen strip in 2 verschillende kleuren. 
Voor binnen hebben de sticks een 
vilten onderleg en voor op asfalt is de 
onderkant bedekt met een PVC-laag voor 
optimale glij-eigenschappen. Specificaties: 
- 1 doelschijfje - 4 curling stenen (met een 
bescherming in 2 verschillende kleuren) 
van hout - Ø 22 cm - hoogte: 17 cm - 
gewicht: 0,85 kg per curling stick. Een 
artikel van Pedalo®.  
Voor binnen: Artikelnr. A00557 
Prijs: € 66,07 incl. btw: € 79,95
Voor buiten: Artikelnr. A00556 
Prijs: € 80,12 incl. btw: € 96,95

Professioneel speeldoek
De beste professionele parachute voor het stimule-
ren van de beweging. Uitgevoerd in een 7 verschil-
lende kleuren. Met 28 handgrepen is deze parachute 
ideaal voor middelgrote tot grote gezelschappen van 
6 tot 14 personen. Ø 300 cm. Ø gat 10 cm. 
Artikelnr. A00997
Prijs: € 61,94 incl. btw: € 74,95
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Boundaloons
Een ring die aan beide kanten is voorzien van handvaten. Deze is 
individueel te gebruiken of om naar elkaar over te spelen. Materiaal is 
sterk. Te gebruiken in combinatie met Scarfballen en Pom Pom ballen. 
Kleur: assorti Set van 2 ringen met een elastisch net. Ø 43,5 cm. 
Artikelnr. A00505 Prijs: € 26,86 incl. btw: € 32,50

Pom Pom Balls
Een set van 2 Pom Pom ballen. Bal-
len waarbij de kern gevuld is met een 
gelei-achtige materiaal. Aan de bal zitten 
duizenden dunne elastiekachtige sliertjes. 
Hierdoor is de bal zacht en prikkelend 
tegelijk. Kleur: assorti Ø 10 cm. 
Artikelnr. A00506  
Prijs: € 6,53 incl. btw: € 7,90

Scarfball
Een slimme combinatie van een bal met 
sjaaltje. Hierdoor is de kleurrijke Scarf-
ball gemakkelijk te volgen. Set van 6, 
diameter 5 cm, lengte 30 cm, gewicht 
12 gram. Artikelnr. A00504 
Prijs: € 10,70 incl. btw: € 12,95

Kinball
De Omnikin Kin-ball® is de officiële bal van deze snelle en 
spannende trendy sport. Een fantastische sport gespeeld 
door 3 teams (elk met 4 spelers) op 1 speelveld, met een 
gigantische bal (1,2 m diameter) van slechts 1 kg. Het team 
dat aan zet is, roept ‘Omnikin’ en noemt de kleur van 1 van 
de andere 2 teams. Het team dat gekozen wordt, moet de 
bal vangen voordat deze de grond raakt en speelt deze dan 
door naar een ander team. Als een team de bal op de grond 
laat vallen, scoren de twee andere teams elk 1 punt. Spelers 
mogen hun hele lichaam gebruiken om de bal af te houden 
van de vloer, maar gebruiken alleen hun boven lichaam om 
de bal te spelen. Ook geschikt voor mensen in een rolstoel. 
Verkrijgbaar in 3 kleuren. Ø 122 cm. 
Roze A00617 Prijs: € 205,79 incl. btw: € 249,00
Zwart A00618 Prijs: € 222,31 incl. btw: € 269,00
Grijs A00619 Prijs: € 197,52 incl. btw: € 239,00

Dobbelsteen en dobbelbal 
met coating
Zachte dobbelsteen met zwarte  opgedrukte 
punten. Door de coating is de dobbelsteen 
gemakkelijk schoon te maken. Hoogwaardige kwaliteit.  
Gefabriceerd in Duitsland. 
Dobbelbal kleur rood 130 gr. Afmeting 21 cm 
Artikelnr. A00681 Prijs: € 23,10 incl. btw: € 27,95
Dobbelsteen gesorteerd 130 gr. Afm. 16 cm 
Artikelnr. A00682 Prijs: € 18,14 incl. btw: € 21,95

Sound Ball
Een multifunctionele lederen geluidsbal 
voor blinden en slechtzienden. Ook voor mensen 
zonder een visuele beperking geeft deze bal 
een bijzonder prettig gevoel. Een artikel van 
Handi Life Sport. 
Jumbo Ball met geluid 640 gr. Ø 29 cm. Artikelnr. A00399 
Prijs: € 45,04 incl. btw: € 54,50
Medino Volley met geluid 430 gr.  
Ø 21 cm. Artikelnr. A00401  
Prijs: € 32,02 incl. btw: € 38,75
Petito Volley met geluid 140 gr.  
Ø 13 cm. Artikelnr. A00400 
Prijs: € 26,86 incl. btw: € 32,50

Speelballen
Gooi de bal en vang! Welk vakje zit er bij uw rechterduim? Benoem 
wat u ziet en vertel! De ballen zijn in diverse thema’s leverbaar. Een 
stoffen bal met daarin een stevige opblaasbare ballon. Een reserve-
ballon leveren we mee. De bal stimuleert de beweging, het 
samenspel en de cognitieve vaardig heden. Ø 35 cm.  
Gespreksbal Artikelnr. A00677, Dieren A00182, 
De verhalenbal A00432, Alfabet A00180, 
Groente en fruit A00188 
Prijs: € 20,25 incl. btw: € 24,50
Set van 2 reserveballonnen Artikelnr. A00183 
Prijs: € 4,92 incl. btw: € 5,95
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handen &
     voeten

Vingerlichte ballen
Deze vingerlichte ballen maken iedereen tot een actieve 
deelnemer. De ballen zijn zo licht dat iedereen de indruk krijgt 
dat het gaat om zeepbellen. Maar niets is minder waar. De ballen 
zijn zo robuust dat ze overal te gebruiken zijn. Zacht opgeblazen 
ballen komen het meest tot hun recht. Verpakt per paar, kleur 
groen en lila. Ø 25 cm. Spordas ® Artikel A00611
Prijs: € 14,46 incl. btw: € 17,50
Ø35 cm Artikel A00612
Prijs: € 19,83 incl. btw: € 24,00

Inimove
De fijne motoriek, concentratie en coördinatie 
worden spelenderwijs geoefend en gelijktijdig 
worden de spieren en gewrichten van de handen, 
armen en de schouders versterkt. Voor ouderen 
die weinig kracht hebben in handen en armen. 
Inimove Complex is verkrijgbaar in meerdere 
verschillende versies/niveaus.  
Een hoogwaardig Deens kwaliteitsproduct. 
Inimove Complex IC4 Artikel A00492 
Prijs: € 89,26 incl. btw: € 108,00
Inimove Complex IC6 Artikel A00493 
Prijs: € 99,13 incl. btw: € 119,95
Inimove Complex IC8 Artikel A00726 
Prijs: € 111,57 incl. btw: € 135,00
Zonder handvat en niet afgebeeld:
Inimove Hand IH2 Artikel A00494 
Prijs: € 41,28 incl. btw: € 49,95
Inimove Hand IH3 Artikel A00495 
Prijs: € 48,76 incl. btw: € 59,00
Inimove Snake 12 Artikel A00719  
Prijs: € 156,20 incl. btw: € 189,00

Togu® Brasil®
De intelligente vulling van lucht en gewicht zorgt 
voor een nauwkeurige bewegingsfeedback. Een diepe 
spiertrainer die voor iedereen geschikt is. De Togu ® 
Brasil voelt door z’n grootte, vorm en noppenprofiel erg 
prettig aan. Het gebruik van de Togu ® Brasil versterkt 
uw bindweefsel. Door zijn lichtgewicht is de kans op 
blessures uiterst gering. De Togu ® Brasil wordt per 
paar geleverd en weegt 270 gram per stuk. Artikel A00610 
Prijs: € 18,93 incl. btw: € 22,90

Loopliner ®
Deze driedimensionale Loopliner wordt 
bevestigd met klittenband aan de arm, 
waarbij de hand vrij kan blijven bewegen. 
Met verschillende gerichte bewegingen van 
de arm wordt de rode houten kraal langs 
de vele bochten geleid. De arm zal worden 
gedraaid en omhoog en omlaag 
worden gebracht. 
De bewegingen 
zijn altijd rustig en 
gecontroleerd uit 
te voeren. 
Eigenschappen: 
oog-arm coördinatie, 
beweging van het lichaam, 
motorische vaardigheden. 
Artikel A00609 
Prijs: € 41,28 
incl. btw: € 49,95

Pedalo ® Voet-torsietrainer
Pedalo ® Voet-torsietrainer is de ideale trainingspartner 
voor uw voeten. De opeenvolgende, bewegende segmenten 
bevorderen uw voetspieren. Bovendien biedt de voettrainer 
een veelvoud van oefeningsmogelijkheden aan in verschillende moeilijkheidsgraden. 
Ideaal voor de revalidatie, fysiotherapie, sport- en thuistraining. Traint de 
gecoördineerde voetbewegingen. Dankzij de bewegende segmenten worden de 
voetspieren en de voetzool aangesproken. Specificaties: massief beuken hout. LxBxH: 
32 x 12 x 5 cm. Gewicht 0,7 kg. Artikel A00728 Prijs: € 74,34 incl. btw: € 89,95

Flexostep®
Een veelzijdig apparaat voor oefeningen van mobiliteit, kracht en 
uithoudingsvermogen. In het bijzonder om de onderste ledematen 
te verbeteren. De afzonderlijke treeplanken zijn asymmetrisch 
gevormd. Samen met de twee verschillende hellingshoeken wordt 
het mogelijk om 4 verschillende posities te creëren. Hierdoor zijn 
vele oefeningen mogelijk. ca. 42 x 36 x 14cm - gewicht 2,4 kg en 
draagvermogen tot 120 kg. 
Artikel A00608 Prijs: € 56,20 incl. btw: € 68,00

MSD Oxycycle
Toestel met verstelbare snelheid en weerstand. Ideaal voor 
het verbeteren van de doorbloeding en flexibili teit, mobi-
lisatie van onderste of bovenste ledematen. Geleverd met 
anti-slip mat en verwisselbare handgrepen en pedalen, met 
trainingscomputer die de geoefende tijd, het aantal gemaakte 
bewegingen en het calorieverbruik weergeven. Afm. 50 x 46 x 
38 cm. Gewicht 8 kg. MSD Oxycycle I (zonder computer) 
Artikel A00628 Prijs: € 132,19 incl. btw: € 159,95
MSD Oxycycle 2 elektrisch aangedreven 
Artikel A00629 Prijs: € 271,90 incl. btw: € 329,00
MSD Oxycycle 3 elektrisch aangedreven, kan ook 
uitgeschakeld worden (afgebeeld). Inclusief mat. 
Artikel A00630 Prijs: € 412,40 incl. btw: € 499,00

Succesbal
Set van 2 succesballen met een doorsnede van 13 cm. 
De beste bal om te vangen. U kunt ze kneden, rollen, 

gooien en ermee voetballen. Gemaakt van foam. Hierdoor 
kunnen de ballen in het water drijven. Artikelnr. A00787. 

Prijs: € 10,70 incl. btw: € 12,95
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Boccia Standaard
Stevige rode opbergtas, 13 handgemaakte 
ballen, elk een gewicht van 275 gram. Ø 8,2 cm. 
Dikte van het leer is 1,2 mm. Artikelnr. A00398 
Prijs: € 205,79 incl. btw: € 249,00

Boccia outdoor
Zwarte stevige tas, 13 ballen van een 
harde kunstof. Ø 8,2 cm. Artikelnr. A00397 
Prijs: € 114,88 incl. btw: € 139,00

Mini Boccia op tafel
13 mini lederen Boccia ballen van 
het vertrouwde merk Handi Life 
Sport. Samen met een flexibele 
afrastering en een lanceerder 
handig verpakt in een koffertje. 
Om altijd op tafel Boccia of 
Pétanque te kunnen spelen.
Inhoud: 13 lederen balletjes 
Ø 4 cm, een afbakening, een 
lanceerder en een handig 
koffertje. Artikelnr. A00542 
Prijs: € 123,14 incl. btw: € 149,00

Boccia Superior medium soft
Deze bijzonder handgemaakte lederen ballen zijn 
met speciale korrels gevuld en de ballen hebben 
een medium hardheid. Harde zwarte koffer, 13 
handgemaakte ballen, elk een gewicht van 275 
gram. Ø 8,2 cm. Dikte van het leer is 1,2 mm. 
Artikelnr. A00396 Prijs: € 304,96 incl. btw: € 369,00

Petanque
Met deze speciaal door Handi Life ontworpen set is het mogelijk om 
binnenshuis Petanque te spelen. Geschikt voor elke soort ondergrond; 
geen enkele vloer raakt beschadigd. Deze bijzondere, handgemaakte 
ballen van leer zijn met speciale korrels gevuld. Doel van het spel is 
om je eigen ballen zo dicht mogelijk bij de witte doelbal te krijgen. 
Petanque bevordert de concentratie, doelnauwkeurigheid, hand-
oogcoördinatie en tactisch vermogen. Inhoud: stevige nylon opbergtas, 
2 witte doelballen en 12 handgemaakte 
speelballen. De speelballen hebben een 
gewicht van 275 gram en een doorsnede van 
8,2 cm. Dikte van het leer is 1,2 mm. 
Artikelnr. A00478 
Prijs: € 227,27 incl. btw: € 275,00

Co-oper Band
Bij deze originele Co-oper Band doet iedereen mee. 
Met de elastische en sterke buis, ingekapseld in een zachte 
bekleding, is het voor iedereen leuk om gezamenlijk 
beweeg oefeningen te doen. In een kring of met een 
groep aan tafel komt iedereen toe aan z’n dagelijkse 
armoefeningen. Samenstelling: buiten 100% fleece, 
binnen: 100% latex. Small 2-5 personen. Artikelnr. A00500 
Prijs: € 106,61 incl. btw: € 129,00
Large 6-12 personen. Artikelnr. A00501 
Prijs: € 139,67 incl. btw: € 169,00

Basketballnet
Een ideale basketballnet dat vanuit een stoel bespeeld kan 
worden. Bijzonder handig is de open onderkant van het net. 
Nadat de bal in het net is gegooid, rolt deze door de open 
onderkant direct weer terug naar de speler. Hoogte 80,8 
cm en een doorsnede van 45 cm. Artikelnr. A00306 
Prijs: € 78,10 incl. btw: € 94,50
Bijbehorende bal Ø 16 cm. Artikelnr. A00680 
Prijs: € 11,94 incl. btw: € 14,45

Pétanque Superior, indoor 
6 ballen. Artikelnr. A00479 
Prijs: € 119,83 incl. btw: € 145,00
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De Kompasrollator
De Kompasrollator is een bewegingsspel dat wandelen stimuleert. Op de 
houten bovenkant geeft een pijl de wandelroute aan. Een begeleider kan de 
Kompasrollator bedienen en de route bepalen. De Kompasrollator wordt 
geleverd inclusief een set houten iconen en opdrachten. Bij elke icoon hoort 
een vraag over bijvoorbeeld aardrijkskunde, geschiedenis, muziek, biologie en 
sport. De vragen vormen een rustpunt tijdens de wandeling, doen een beroep 
op het geheugen en nodigen uit tot overleg. De Kompasrollator past op ieder 
rollatorblad en wordt gebruiksklaar geleverd. Artikelnr. A00881 
Prijs: € 495,00 incl. btw: € 598,95

WandelAnders Doos 1 Artikelnr. A01092
WandelAnders Doos 2 Artikelnr. A01093
WandelAnders Doos 3 Artikelnr. A01094
WandelAnders Doos 4 Artikelnr. A01095
Prijs: € 57,81 incl. btw: € 69,95

Met de kaartjes van Wandelanders 
heeft u een kant-en-klare speur-
tocht in uw eigen omgeving voor 
het grijpen. Er zijn 12 verschillende 
thema’s uitgewerkt waarbij u ‘mindful’ 
uw omgeving, waarin u uw dagelijkse 
rondje doet, telkens op een andere 
manier bewust kunt beleven. Bewust 
in contact met uw omgeving en vooral 
met elkaar. 

Wandelanders is een middel voor 
de ‘mantel’-wandelaar. Hoe houdt 
u het soms verplichte rondje leuk? 
Hoe houdt u het contact plezierig en 
ontspannen? Hoe zorgt u ervoor als 
‘mantel’-wandelaar dat het gesprek 

Wandel anders met 
     Wandelanders!

Wandelen jullie ook al zo vaak in dezelfde 
              omgeving? Neem themakaartjes mee!

tijdens de wandeling in het hier-en-
nu blijft en niet over de zorgen van 
gisteren of morgen of uzelf gaat?
Hang de bijgeleverde pijl op vlakbij 
de deur en hang de keycords met de 
themakaartjes eraan. Zo kunt u in 
de loop naar buiten een themasetje 
meenemen en bij binnenkomst gelijk 
weer ophangen. Eenmaal buiten, 
kunt u lukraak een kaartje lezen en 
de opdracht uitvoeren. Géén voor-
bereidingstijd en géén vaste duur. U 
kunt met één kaartje ontdekken of u 
het tijdens uw route op verschillende 
manieren kan doen. Maar u kunt ook 
meerdere kaartjes tijdens één wande-
ling gebruiken.

Er zijn thema’s die uitnodigen om 
de omgeving te beleven vanuit een 
bepaald zintuig, een bewegingsrichting, 
of juist totaal anders vanuit onder-
werpen, zoals dieren, ontmoeten of 
vervoer. Er is een keyring toegevoegd 
met tips hoe u Wandelanders kunt 
inzetten als instuifspel, teambuilding 
of bijvoorbeeld kunt variëren met een 
Move-cube.

Wandelanders is ontwikkeld in de 
praktijk in samenwerking met bege-
leiders en cliënten van Ons Tweede 
Thuis (locaties RingVaart & West-
wijk). Wandelanders wordt gemaakt 

door cliënten van Ons Tweede Thuis. 
Van de vormgeving, de pijl (Gewoon 
Doen!) tot en met de keycords (Re-
pro Spoorzicht). 

De themadozen zijn samengestelde 
dozen, zodat mensen uitgedaagd wor-
den om hun eigen omgeving echt eens 
op een andere manier te beleven. 
Laat u eens uitdagen door thema’s die 
op het eerste oog bijzonder zijn en 
verras uzelf !

De cliënten van OnsTweedeThuis 
maken Wandelanders op bestelling. 
Hierdoor kan de levertijd van dit 
artikel langer zijn dan u van ons 
gewend bent. 

Idee & tekst: Ellen Bickel

Illustraties: Marjolein  Klijn

Vormgeving: 

Vanessa Dekker & 

Deborah Cuiper

Doos 1: Voelen, Op & af, Vervoer, Rondjes
Doos 2: Ruiken, Heen & weer, Ontmoeten, 
Ondergronden
Doos 3: Luisteren, Omhoog & omlaag, Dieren, 
Slingeren
Doos 4: bevat een combi van 1 en 3 namelijk: 
op & af, vervoer, luisteren, omhoog & omlaag.
Doos 2 en 4 zijn in het bijzonder geschikt 
voor de ouderenzorg.
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Basket XXL
Een groter doel waarbij meerdere en leuke 
toegankelijke spelvarianten te bedenken 
zijn. Dit doel heeft een diameter van 1 
meter en een hoogte van 90 centimeter. 
De All round goal is gemakkelijk uit elkaar 
te halen en weer op te bergen in de bijge-
leverde tas. Dit spel is voor alle leeftijden 
goed te spelen, bijvoorbeeld in combinatie 
met een lichtere en grotere ball jeans met 
ballon. Materiaal PVC. Hoogte 0,90 m. 
Ø 1 m. Inklapbaar. Gewicht 5 kg. Kleur 
rood. Artikelnr. A00991
Prijs: € 140,45 incl. btw: € 169,95
 

Ball jeans met ballon
Het LUFTMATZ®-principe: een ballon 
wordt in de opening gestoken en opge-
blazen. Idealiter wordt de ballon geslo-
ten door hard te worden geblazen, te 
verdraaien en onder de lip te plaatsen. 
Dus dezelfde ballon kan meerdere ke-
ren worden gebruikt. De LUFTMATZ® 
combineert de lichtheid van een ballon 
met de stabiliteit van een bal. De ideale 
bal voor binnen en buiten. Met de mee-
geleverde ballon is de LUFTMATZ® zo 
stabiel dat hij gemakkelijk kan worden 
gebruikt voor sport en gymnastiek. 
De sterkte van deze bal maakt de bal 
geschikt voor de meest uiteenlopende 
activiteiten. De LUFTMATZ® heeft 
een diameter van ongeveer 27 cm en is 
gemaakt van lichtgewicht katoen.
27 cm. Artikelnr. A00946 
Prijs: € 10,70 incl. btw: € 12,95
33 cm. Artikelnr. A00947 
Prijs: € 16,49 incl. btw: € 19,95

Afwasbare Stift 
Gebruik deze stift voor het beschrijven 
van de ‘Ball jeans’. Het geeft u moge-
lijkheden om uiteenlopende spellen 
en toepassingen te verzinnen. Het 
geschrevene kan gemakkelijk met koud, 
stromend water worden afgespoeld.
Niet afgebeeld. Artikelnr. A00950. 
Prijs: € 4,09 incl. btw: € 4,95

De WURFMATZ bestaat uit 
een katoenen zakje (10x12 
cm) en een 70 cm lange 
stoffen staart. Het zakje is 
zwaar genoeg om goed te 
vliegen en tegelijkertijd zacht, 
zodat het geen verwondingen 
veroorzaakt. Kleur op basis 
van beschikbaarheid. 
Artikelnr. A00949 
Prijs: € 8,64 incl. btw: € 10,45

BAGit!
Een outdoor-game waardoor iedereen in beweging komt. Met 
twee grote goalkorven en twee beanbags. Gebruik deze twee 
korven voor uw activiteiten en bedenk zelf de spelregels. Of volg 
de officiële spelbeschrijving voor de meest actieve deelnemers. 
Vorm twee teams, bepaal je speelveld en begin te spelen! Elk 
team probeert hun ’beanbag’ naar de goal van de tegenstander te 
brengen, terwijl je je eigen goal moet afschermen.  
Doorsnede korf 39 cm. Artikelnr. A00958 
Prijs: € 14,83 incl. btw: € 17,95

Boksbal met ballon
De BOX-Luftmatz werkt ook volgens 
het LUFTMATZ®-principe: er wordt 
een ballon in gestoken, een paar keer 
stevig verdraaid en onder de sluitklep 
geplaatst - klaar is de boksbal waarvoor 
geen bokshandschoenen nodig zijn.
De BOX-Luftmatz nodigt u uit om 
stoom af te blazen. Dat is de reden 
waarom deze zeer duurzame LUFT-
MATZ® is ontworpen. De lipjes, die 
aan de boven- en onderkant zijn beves-
tigd, evenals aan de zijvlakken, maken 
verschillende bevestigingen van de 
boksbal mogelijk, bijvoorbeeld verticaal 
op een zwenkframe of horizontaal op 
een stapelbed. Het spel kan natuurlijk 
met meerderen gespeeld worden.
De BOX-Luftmatz heeft een diameter 
van ongeveer 30 cm en is ongeveer 42 
cm lang. Artikelnr. A00948
Prijs: € 28,88 incl. btw: € 34,95

Reserve ballons voor Ball jeans - 2 stuks
27 cm. Artikelnr. A00951 Prijs: € 4,09 incl. btw: € 4,95
33 cm. Artikelnr. A00952 Prijs: € 4,09 incl. btw: € 4,95

Pitzakjes  
Piramidevorm
Door hun piramidevorm zijn dit de ideale 
pitzakjes. Ze zijn altijd door iedereen 
gemakkelijk op te pakken en te gooien. 
Geschikt voor de meest uiteenlopende 
spellen. De pitzakjes worden in diverse 
kleuren geleverd. Artikelnr. A00999 
Prijs: € 1,61 incl. btw: € 1,95

Blanco Ball jeans  
met ballon
Creëer uw eigen spel met deze ‘Ball 
jeans blanco’ van LUFTMATZ®. Maak 
hiervoor gebruik van de afwasbare 
stift. 27 cm. Artikelnr. A01091 
Prijs € 10,70 incl. BTW: € 12,95

Werp-pitzakje met slinger
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Kurling Sliders Target
Deze stevige vinyl Sliders Target kan gebruikt worden voor 
zowel Kurling als indoor Jeu de boules, Bowls en Boccia! 
Probeer de Kurlingsteen of een bal van een 
ander spel zo nauwkeurig mogelijk te mikken, 
zodat deze zo dicht mogelijk bij de achterste 
(en smalste) baan op het target tot stilstand 
komt. Ligt uw steen of bal op (of op de lijn 
van) de cirkel in het midden van de baan? 
Dan worden de punten van die worp 
verdubbeld! Afmetingen: 
240 cm x 120 cm. In een koker 
verpakt, 1200 gr. Artikelnr. A00990
Prijs: € 74,34 incl. btw: € 89,95

Kurling Set Indoor
Dit Kurlingspel is speciaal ontwikkeld waardoor het 
geschikt is voor zowel valide als minder valide spelers. 
Het spel kan individueel of in teams van 2 gespeeld 

worden. De set bevat een transportkoffer, 4 
rode en 4 blauwe stenen. Het spel 
is geschikt voor het spelen op een 
indoor, gladde, vlakke ondergrond. 
De stenen zijn vervaardigd uit 
kunststof en hebben drie wieltjes 
aan de onderkant die ze doen 
glijden. Elke steen weegt 130 gr. 
Ø 18cm. Hoogte 8cm inclusief 
handgreep. Opbergkoffer 42cm 
x 37cm. Totaal gewicht: 10,5kg. 

Artikelnr. A00987
Prijs: € 338,80 
incl. btw: € 409,95

Kurling schuifstokken 
Een set van 2 uitschuifbare schuif-
stokken. Zet de platte zijde aan 
de onderkant van de schuifstok 
tegen de Kurlingsteen en schuif 
hem hiermee, zonder te moeten 
bukken, gemakkelijk richting 
het doel. Door middel van deze 
schuifstokken wordt indoor Kur-
ling toegankelijk gemaakt voor 
rolstoelgebruikers en mensen 
op leeftijd. Breedte van blad: 13 
cm. Lengte van stok: 70 cm, uit 
te schuiven tot 125 cm. Gemaakt 
van aluminium en kunststof. De 
Kurlingstenen zijn niet inbegre-
pen. Artikelnr. A00988
Prijs: € 36,78 incl. btw: € 44,50

Kurling & Bowls cirkelmat
Stevige vinyl Kurling & Bowls cirkelmat 
van 120 x 120 cm. Ideaal doelwit voor 
indoor Kurling en indoor Jeu de boules, 
of Bowls! Het vinyl zorgt dat de Kurling-
stenen er goed overheen kunnen rollen 
zonder te veel af te remmen. In een 
koker verpakt, 600 gr. Artikelnr. A00989
Prijs: € 49,55 incl. btw: € 59,95

Bowls Doelbord
Ideaal doelbord, geschikt voor alle balspellen, waarbij de ballen in de 
doelschijven passen. Speel het spel met 4 rode en 4 blauwe ballen en 
probeer zo veel mogelijk punten te behalen. Degene met het meeste 
aantal punten wint het spel. Afmetingen: 88 cm x 75 cm. Materiaal: PVC, 
gewicht: 2 kg. Ballen zijn niet inbegrepen. Artikelnr. A00996
Prijs: € 148,72 incl. btw: € 179,95

New Age Bowls Set
Het Bowlsspel lijkt op Jeu de boules. 
De ballen worden niet geworpen, maar 
gerold over een gladde vloer, tapijt of 
grasmat. De ballen zijn gemaakt van 
een sterke foam en zijn niet verzwaard. 
Het spel kan door iedereen gespeeld 
worden. Zeker in combinatie met de 
speciaal ontworpen en apart verkrijg-
bare ‘Bowls Goot’. Deze set bestaat uit 
4 rode en 4 blauwe bowls ‘ballen’, een 
gele ‘jack’, afrolpunt en een opbergzak. 
Artikelnr. A00994
Prijs: € 185,91 incl. btw: € 224,95

Bowls Goot
Gebruik deze goot in combinatie met 
het New Age Bowls Set, Boccia, Pétanque 
of elk ander balspel dat in deze goot past. 
Met deze goot is iedereen in staat om 
dergelijke balspellen vanuit een zittende 
positie te spelen. Lengte: 118 cm. Doorsnede 
binnenkant: 11 cm. Materiaal: kunststof. Bowls 
zijn niet inbegrepen. Artikelnr. A00995
Prijs: € 190,04 incl. btw: € 229,95
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evenwicht   
   bewaren    

Pedalo®-Modulair-Twister 50 en 
Pedalo®-Modulair 5S-Basisstation 
Zie pagina 78

Balansbord 
Artikel A00583
Prijs: 
€ 412,40 
incl. btw: 
€ 499,00 

Balanswip 
 zijwaarts 
Artikel A00581
Prijs: 
€ 412,40
incl. btw: 
€ 499,00

Balanswip 
 voorwaarts 
Artikel A00582
Prijs: 
€ 412,40 
incl. btw: 
€ 499,00

Twister 
Artikel A00584
Prijs: 
€ 453,72
incl. btw: 
€ 549,00

Veer plateau 
Artikel A00585
Prijs: 
€ 437,19
incl. btw: 
€ 529,00

Brug en balansbord
Een praktische brug die onder andere in combi-
natie met veerplateau 150 gebruikt kan worden. 
In hoogte verstelbaar 75-108 cm. Doorgangs-
breedte aan te passen tot 60 cm. Lengte: 250 
cm. Gewicht 40 kg. Brug Artikelnr. A00603 
Prijs: € 685,12 incl. btw: € 829,00
Pedalo®-Veerplateau 150 (afgebeeld) 
Afmeting 150 x 45 x 19 cm. Artikelnr. A00601 
Prijs: € 231,36 incl. btw: € 279,95
Pedalo®-Veerplateau 180 
Afmeting 180 x 60 x18 cm. Artikelnr. A00602 
Prijs: € 322,27 incl. btw: € 389,95

 

Dit prachtige parcours bestaat uit 5 verschillende toestellen die elk een specifieke beweging 
trainen. Deze oefentoestellen nodigen ouderen uit om met elkaar op een plezierige manier te werken 
aan de kwaliteit van bewegen. Het parcours maakt het mogelijk om in elk seizoen veilig en met plezier 
zeer gevarieerde coördinatieoefeningen uit te voeren. Hoogte 150 cm. Ø 75 cm. Belastbaar tot 100 kg. 
Complete set van 5 Pedalo®-Station (ook los verkrijgbaar) 
Artikelnr. A00580 Prijs: € 2.065,29 incl. btw: € 2.499,00

Pedalo®-Station 5S Coördinatieparcours

Balanza Ballstep
De Balanza® Ballstep® voor meer stabiliteit en vitaliteit. De 4 
met lucht gevulde ballen bevestigd onder de massief houten plank 
bieden iedereen de mogelijkheid om senso motorische trainingen 
uit te voeren. Afmeting 89 x 43 x 14 cm. - ca. 5.150 gr. - belastbaar 
tot ca. 200 kg. Artikel A00692 
Prijs: € 123,14 incl. btw: € 149,00

Pedalo®-Stabilisator
Bij de Pedalo® Stabilisator Therapie 
kan de beoefenaar zich aan beide zijden 
vasthouden. Ter hoogte van de taille kan 
het apparaat versteld worden. Hierdoor kan 
het plateau langzamer en steviger ingesteld 
worden. Er is voor iedereen een prettige 
positie in te stellen. Deze stabilisator komt in 
het bijzonder tot zijn recht bij mensen met een 
neurologische aandoening. Afmeting 58 x 58 x 
108 cm. Belast baar tot 150 kg. Artikelnr. A00596 
Prijs: € 313,22 incl. btw: € 379,00
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Pedalo®-Modulair-Balanswip 50
Voor therapie en voor het 
uitoefenen van de balans maakt u 
met dit Balansbord vele waardevolle 
stabilisatie-oefeningen. U kunt deze 
balanswip voor- en achterwaarts 
gebruiken. Door de Balanswip een 
kwartslag te draaien gebruikt u hem 
zijwaarts. Artikelnr. A00589 
Prijs: € 99,13 incl. btw: € 119,95

Pedalo®-Modulair 5S-Fysiostation
Alle bewegingen van het 5S-Coördinatie parcours 
uit oefenen op slechts 2 vierkante meter? 
Dat kan met dit compacte Modulair 5S-Fysiostation. 
Door het speciale ontwerp van een basisstation 
en meerdere losse beweegapparaten is deze 
combinatie de ideale oplossing. 
Specificaties: • Pedalo® Modulair 5S basisstation 
• Pedalo® instructiebord aluminium 
• oefenposter (D/EN) • Pedalo®-5S Power-set 
• Pedalo® Balansbord 50 
• Pedalo®-Twister 50 • Pedalo® Balanswip 50 
• Pedalo® Veerplateau 50 • Pedalo® 
• Opbergwagen. 
Alle apparaten zijn ook los verkrijgbaar. 
Artikelnr. A00586 
Prijs: € 1.015,70 incl. btw: € 1.229,00

Pedalo®-Modulair 5S-Balansbord 50 
Geeft veel stabiliteit bij evenwichts-
oefeningen. Zowel staand, liggend als 
ook zittend. Artikelnr. A00590 
Prijs: € 99,13 incl. btw: € 119,95

Pedalo®-Trainingsstok 
Kan bij de meest uiteenlopende trainingen 
gebruikt worden. Afm. 90 x 2,8 cm, hout 
met soft-grip coating, 0,8 kg. 
Artikelnr. A00569 
Prijs: € 20,62 incl. btw: € 24,95

Pedalo®-Modulair-Veerplateau 50 
Geschikt voor preventie en voor 
revalidatie. De universele full-body 
oefenapparaat is een gerichte training 
voor fitness en voor revalidatie 
(bijvoorbeeld bij Parkinson en MS). 
De volgende gebieden worden aan-
gesproken: de hersenen, het zenuw-
stelsel, armen, benen, rug, romp, buik. 
Artikelnr. A00591 
Prijs: € 161,12 incl. btw: € 194,95

Pedalo®-Twister
Twisten, een beweging die plezier geeft. Zie beeld op 
pagina 76. Een compacte roterende schijf ter bevordering van de 
mobilisatie en ontspanning. Ook de diepe rugspieren zullen met 
deze schijf worden versterkt. Het voorkomt rugklachten en kan 
helpen de pijn te verlichten. Alles komt aan bod; van heiligbeen 
tot hoog aan de cervicale wervelkolom. Wervelblokkades, en 
daarmee spanningen en spierpijn, kunnen afnemen. Ø 50 cm 
Artikelnr. A00588 Prijs: € 99,13 incl. btw: € 119,95
Pedalo®-Modulair 5S-Basis station incl. instructiebord 
Hoogte 150 cm Ø 75 cm Artikelnr. A00587 
Prijs: € 371,07 incl. btw: € 449,00

Pedalo® Voettol
De Pedalo®-Voettol combineert de eigenschappen van tol en voetwipplank 
in 1 apparaat. In combinatie met andere coördinatietoestellen is een 
meerdimensionale training mogelijk. Combinatie van tol en wip, traint 
beide voeten. Versterkt de beenas, met antislipstickers voor veiligheid, te 
combineren met andere Pedalo-toestellen. Specificaties: 2 stuks voetentol 
berken multiplex. LxBxH: 35 x 12 x 6 cm. 2,2 kg. Incl. Anti-slip stickers. 
Artikelnr. A00729. Prijs: € 49,55 incl. btw: € 59,95

Pedalo® Classic S Aqua
De Pedalo®-Classic S Aqua kan als 
bewegingsapparaat in het water worden 
gebruikt, in zwembaden waarbij het water 
tot aan uw middel komt. Met name de 
benen en de onderrug worden getraind 
bij patiënten die artrose in de heup en de 
knie hebben. Oefeningen t.b.v. evenwicht 
en mobili sering. LxBxH: 43 x 37,5 x 22 cm. 
9 kg. Antisliptreden, rubberen banden. 
Artikelnr. A00727 
€ Prijs: € 214,83 incl. btw: € 259,95

Pedalo® Reha S
De Pedalo® Reha S is als revalidatiemiddel speciaal 
voor ouderen ontworpen. Vanuit een staande positie 
is het voor de beoefenaar veilig om in een vloeiende 
beweging de belasting over te laten gaan tussen het 
linker- en het rechterbeen. Het gevoel van de beweging 
van wandelen en van traplopen, waarbij men zich veilig 
kan vasthouden. Berken multiplex, witte rubberen 
banden, ideaal voor gebruik binnenshuis, zeer stabiel 
tot 280 kg. 4 continu 64-100 cm in hoogte verstelbaar 
met telescopisch snelsysteem. Incl. 2 beugels, verbrede 
en veilige positionering van de beugels. Treden 100 x 14 
cm. 21 kg. LxBxH: 104 x 45 x 75, 115 cm. 
Artikelnr. A00600 
Prijs: € 330,54 incl. btw: € 399,95

Pedalo® Mini Fiets
Veelzijdige fiets die voor verschillende doeleinden gebruikt 
kan worden, zoals fysiotherapie, ergotherapie en voor privé 
gebruik. Fietsen vanuit een stoel, waarbij de slagen kleiner 
zijn dan bij vergelijkbare apparaten. Vooral voor senioren is 
deze combinatie een goede oefening van bewegen. 
Artikelnr. A00563 Prijs: € 136,28 incl. btw: € 164,90

Pedalo®-PhysioFlip®
U traint uw spieren met een continu te variëren weerstand. 
Met de elastieken van Thera band® zijn de oefeningen 
op optimale wijze uit te voeren. Hoge kwaliteit houten 
constructie incl. 3 Thera-Band® - geribbelde oppervlak voor 
extra stimulus en grip - gewicht 2,5 kg. Artikelnr. A00593 
Prijs: € 119,83 incl. btw: € 145,00
Voetsteun tbv Pedalo®-PhysioFlip® Artikelnr. A00741 
Prijs: € 24,75 incl. btw: € 29,95
Handgreep Artikelnr. A00576 
Prijs: € 40,50 incl. btw: € 49,00
Alu-wandbevestiging Artikelnr. A00737 
Prijs: € 49,55 incl. btw: € 59,95

Pedalo®-PhysioFlip® 5S 
(niet afgebeeld). 
Voor het trainen van 
2 voeten tegelijk. 
Geschikt voor 
Pedalo®-Modulair 
5S-Basisstation. Artikelnr. A00592 
Prijs: € 230,58 incl. btw: € 279,00
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voetenwerk
            Onze voeten dragen ons een leven lang 
en worden nog vaak verwaarloosd. Het gebruik van deze
         bijzondere artikelen zijn een traktatie voor uw voeten, 
                           uw gezondheid en uw welzijn.

zandtegel classic zandtegel vlak

zandtegel rand

Kunststof balansbord
Het balansbord is het ideale trainingsmiddel 
om meervoudige balans, coördinatie en 
reactievermogen te trainen en te verbeteren. 
Gemaakt van top kwaliteit kunststof met een 
gegroefd oppervlak voor meer stabiliteit. Ø 40 
cm, 9 cm hoog. Kleur rood, belastbaar tot 120 
kg, inclusief uitgebreide trainingshandleiding in 4 
talen. Kunstof Balansbord GymTop® klassiek 
Artikelnr. A00605 Prijs: € 20,58 incl. btw: € 24,90
Kunstof Balansbord GymTop® Contura® Het 
met nopjes gevormde oppervlak van deze 
GymTop® Contura® geeft bovendien zintuiglijke 
impulsen. Artikelnr. A00606 
Prijs: € 20,58 incl. btw: € 24,90

Pedalo® voetmassage
De massagenoppen van deze bolvormige voetmassage-mat bereiken 
alle reflexzones op de voetzolen om deze vervolgens te stimuleren. 
Al 3 minuten per dag zijn voldoende. De doorbloeding en regeneratie 
van de voeten en benen worden gestimuleerd, de bloedcirculatie en 
de stofwisseling geactiveerd. Het resultaat is een aangenaam gevoel 
van warmte en welzijn. De massagemat is geproduceerd uit natuurlijk 
rubber. De mat is klein, gemakkelijk mee te nemen en op elk moment 
snel te gebruiken (zelfs onder de douche). Natuurlijk rubber 
• Ø 25 cm • 640 gr. • incl. instructies. Artikelnr. A00594 
Prijs: € 21,40 incl. btw: € 25,90

Stabiliteitstrainer
De beste manier om vallen tegen te gaan. 
Met één voet op de grond en de andere 
op dit kussen. De onstabiele ondergrond 
vereist constante compenserende 
bewegingen van het gehele lichaam. Gebruik 
in combinatie met schoenen of blote voeten. 
Afmeting 44 x 25 x 5 cm. Thera-Band®

Artikelnr. A00613 
Prijs: € 25,45 incl. btw: € 30,80

Houten balansbord
Zeer stabiel, maatvast, houten balansbord van berken 
multiplex. Voorzien van een slijtvaste anti-sliplaag. 
De houten top is van een uitstekende handbewerkte 
afwerking. Dit bord is geschikt voor professioneel gebruik 
en voor privégebruik. Ter verbetering van de balans, 
coördinatie en spierfunctie. Ø 40cm, hoogte ca. 8 cm, 
gewicht 3,8 kg. Artikelnr. A00604 
Prijs: € 73,97 incl. btw: € 89,50

Pedalo® Pro-Pedes
De optimale enkeltrainer. Daarnaast is de Pedalo® 
Pro-Pedes met de platte kant naar boven een effectief 
balance-bord voor het verbeteren van de houding en de 
beweegcoördinatie. Bewezen effectief voor volwassenen 
en s  enioren. Massief beuken • gebogen kant • Afmeting 
ca. Ø 27 x 4,9 cm • incl. werkboekje (EN/D) en linnen 
zak. Artikelnr. A00595 Prijs: € 39,63 incl. btw: € 47,95

Zandtegels
Vloerpaneel met een structuur zoals op het strand, 
bijzonder geschikt voor senioren. Door simpelweg op 
de tegels te staan: • traint u uw balans • stimuleert en 
versterkt u de spieren • verbetert u de lichaamshouding 
• bevordert u de natuurlijke bewegingen • traint u de om-
gang met natuurlijke hobbels. In elke ruimte toepasbaar. 
De panelen zijn bijzonder geschikt voor dagelijkse oefe-
ningen als therapie, training en preventie. Afm.: ca. 50 cm 
x 50 cm • gemaakt van 100% poly urethaan • dermatolo-

gisch getest • makkelijk schoon te maken • tegels liggen stabiel, 
ook op gladde vloeren • gemakkelijk uit te breiden • aangenaam 
zacht gevoel. Per stuk, kleur: bruin. 
classic Artikelnr. A00552 Prijs: € 82,56 incl. btw: € 99,90, 
classic 6 stuks A00553 Prijs: € 453,72 incl. btw: € 549,00, 
classic zacht A00554 Prijs: € 82,56 incl. btw: € 99,90, 
vlak A00559 Prijs: € 82,56 incl. btw: € 99,90, 
vlak 6 stuks A00560 Prijs: € 453,72 incl. btw: € 549,00, 
rand 2 stuks A00555 Prijs: € 82,56 incl. btw: € 99,90     

Senso-mat

Deze senso-mat kan gecombineerd 
worden met andere bewegingsmateria-
len. Kinderen kunnen op de mat zitten, 
liggen of met blote voeten er overlo-
pen. Door erover te lopen worden de 
voetreflexzones gemasseerd en ver-
hoogt het de energie van het lichaam. 
Artikelnr. A00866
Prijs: € 30,54 incl. btw: € 36,95

Matjes voor de zintuigen 
Een 10-delig set van matjes met verschillende texturen. 
Vijf grote matjes corresponderen met vijf kleinere. 
Voel, herken en kies de juiste matjes die bij elkaar 
horen. Artikelnr. A00964 Prijs: € 37,15 incl. btw: € 44,95 
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TREAX pads 
TREAX pads is een innovatief trainingssyteem voor  diverse 
bewegingsoefeningen. Het bestaat uit 6-12 elektronische 
bewegingspads die met een lichtsignaal reageren op 
aanraking. De aantrekkelijke kleuren en het interactieve 
lichtsysteem werken bijzonder motiverend. Zo weet de 
gebruiker meteen of de oefening goed wordt uitgevoerd 
en wat er moet gebeuren. De gevoeligheid van aanraking is 
eenvoudig in te stellen. Het systeem is zeer geschikt voor 
het ontwikkelen en stimuleren van motorische en cognitieve 
vaardigheden. Het gaat om balans oefeningen, coördinatie en 
gewichtsverdeling in te zetten bij valpreventie, revalidatie en 
andere fysieke trainingen voor zowel ouderen als jongeren.
Interactieve elektronische TREAX bewegingspads. 
Verpakt in een handige opbergtas. Inclusief batterijen en 
 instructieboekje (EN). Afm. Pad 28,7 x 37,3 cm.
6 stuks - A00734 - Prijs: € 2.140,50 incl. btw: € 2.590,00
9 stuks - A00735 - Prijs: € 3.214,88 incl. btw: € 3.890,00
12 stuks - A00736 - Prijs: € 4.123,97 incl. btw: € 4.990,00
Uitbreidingsset 3 stuks - A00733 - 
Prijs: € 1.363,64 incl. btw: € 1.650,00
Wandmontage bord - A00732 - 
Prijs: € 420,00 incl. btw: € 508,20
 

Kracht indicatie schaal 
Krachtoefeningen voor 
armen en benen. Oefeningen 
kunnen gedaan worden 
met zowel de benen als de 
armen. De lichtschaal aan de 
voorkant van de pads reageren 
dynamisch op de mate van 
kracht of gewicht die op de 
pads wordt uitgeoefend. 
Deze elektronische feedback 
helpt te begrijpen hoe de 
veranderingen in motorische 
handelingen of lichaamshouding 
moeten worden uitgevoerd. 

Willekeurig lichtsignaal 
Uitdagende bewegingsoefeningen op 
verschillende pads. Bij deze module ligt 
de focus op cognitieve uitdagingen, zoals 
reactiesnelheid, concentratie en visueel 
motorische oefeningen. De TREAX pads 
worden in drie verschillende kleuren 
geleverd. De willekeurige lichtsignalen 
komen met deze kleuren overeen. 
Zodra de beoefenaar een lichtsignaal 
ziet van een specifieke kleur, moet de 
voet verplaatst worden naar de juiste 
kleur. Hierdoor wordt de volgende 
pad geactiveerd en zal er weer een 
willekeurige kleur oplichten. Zo wordt 
de gebruiker gestimuleerd om te blijven 
bewegen.  

De balansmodule
Oefeningen voor een goede 
gewichtbalans. De pads laten bij deze 
oefeningen heel duidelijk zien hoe 
het gewicht van de gebruiker goed 
moet worden verdeeld. Het verschil 
in gewicht op de hiel en op de 
voorvoet wordt door lichtsignalen 
in beeld gebracht. Als het gewicht 
op de voorvoet vermeerdert ten 
opzichte van de hiel, dan zullen 
de blauwe lichten naar rechts 
verplaatsen. En vice versa. Zodra 
er evenwicht is bereikt, zal er een 
witlicht in het midden oplichten.

Zodra de TREAX pads in combinatie 
met deze muurbevestiging worden 
gebruikt, zijn de oefeningen gericht op 
de bovenste ledematen van het lichaam.

Fysiotherapeut Wilco van Wensveen over de 
TREAX Pads. ‘De TREAX Pads zijn uitermate 
geschikt voor revalidatie. In het bijzonder voor 
mensen na een heup- of knieoperatie. 
Voor hen gebruik ik de pads dagelijks.’ 

  iedere dag 
een stapje vooruit
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Mobisit
De Mobisit is een compact 
trainings- en therapieapparaat dat 
uw lichaam in beweging zet en uw 
welzijn verbetert. Het activeert de 
spieren, stimuleert de stofwisseling, 
verbetert de bloedcirculatie en 
ontspant de spieren. Klein en licht, 
maar toch ongelooflijk effectief 
en veelzijdig. U kunt de Mobisit 
direct op het apparaat bedienen, 
via een optionele afstandsbediening 
en via de gratis Mobisit app op 
uw smartphone of tablet. De 
trillingen stimuleren niet alleen de 
beenspieren, maar kan ook door 
middel van speciale oefeningen naar 
het bovenlichaam doorwerken. 
Plaats uw voeten op de plateaus 
en de beweging gaat vanzelf. Het 
geeft u een volledig gevoel van 
ontspanning. Met 10-15 minuten 
per dag zullen de resultaten al 
opmerkelijk zijn. 32 x 33,5 x 9 cm. 
Max. belastbaar: 25 kg. 
Gewicht: ca. 5 kg. 
Rood Artikelnr. A00620
Groen Artikelnr.A00625
Grijs Artikelnr. A00626 
Prijs: € 652,89 incl. btw: € 790,00
Afstandsbediening Artikelnr. A00627 
Prijs: € 49,17 incl. btw: € 59,50

Fietslabyrint
Fietslabyrint is een computer die 
aan een beeldscherm gekoppeld 
wordt. Dit scherm wordt voor 
een hometrainer, THERA trainer, 
een MOTOmed of andere 
bewegingstrainer geplaatst. Op dit 
beeldscherm kan via een duidelijk 
menu een keuze worden gemaakt 
uit een van de vele beschikbare 
fietsroutes door steden in Nederland 
en het buitenland. Door te beginnen 
met fietsen start de route en kan 
de fietser de stad verkennen door 
verschillende steegjes en straten, 
waarbij op knooppunten links of 
rechts kan worden afgeslagen. Voor 
wie niet meer buiten kan fietsen, is 
Fietslabyrint een mogelijkheid om de 
buitenwereld te blijven verkennen. 
Fietslabyrint is een bijzonder effectief 
apparaat dat vooral wordt toegepast 
in de revalidatie en ouderenzorg. 
Diverse extra’s zijn mogelijk. Onder 
andere een fietsroute op maat, 
waarbij een fietsroute uit uw eigen 
omgeving op video wordt vastgelegd.
Voor meer informatie en prijzen, 
neem contact met ons op. 
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Aquarium 
rond met kwallen
Dit ronde aquarium heeft 2 niet van 
echt te onderscheiden kwallen en zal 
een onvergetelijke indruk achterlaten 
bij iedereen die ernaar kijkt. Op elke 
plek waar dit aquarium staat, zal een 
kalmerende sfeer ontstaan.
Prachtig mood light met fluoriserende 
kwallen • 18 LED-lampen met 5 licht 
effecten • net echte zwembewegingen 
van de kwallen • gaat automatisch uit na 
4 uur. Afmetingen: 35 cm hoog met een 
diameter van 14 cm. Artikelnr. A01025
Prijs: € 78,47 incl. btw: € 94,95

Aquarium 
met ‘glow in the dark’ kwallen
Dit aquarium heeft 3 niet van echt te onder-
scheiden kwallen en zal een onvergetelijke 
indruk achterlaten bij iedereen die ernaar 
kijkt. Op elke plek waar dit aquarium staat 
zal een kalmerende sfeer ontstaan.
Prachtig mood light met fluoriserende kwal-
len • LED-lampen met 5 lichteffecten • net 
echte zwembewegingen van de 3 kwallen • 
gaat automatisch uit na 4 uur. Afmetingen: 
19 cm x 8 cm x 27 cm. Artikelnr. A01026
Prijs: € 49,55 incl. btw: € 59,95

Aquarium 
- ovale vorm met kwallen
Dit ovale aquarium heeft 4 niet van echt te onderscheiden 
kwallen en zal een onvergetelijke indruk achterlaten bij iedereen 
die ernaar kijkt. Op elke plek waar dit aquarium staat, zal een 
kalmerende sfeer ontstaan. Prachtig mood light met 5 kwallen 
• LED-lampen met 5 lichteffecten • net echte zwembewegingen 
van de kwallen • gaat automatisch uit na 4 uur. 
Afmetingen: 44 x 7.7 x 22.5 cm. Artikelnr. A01027
Prijs: € 78,47 Prijs incl. btw: € 94,95

Aquarium 
koraalrif met kwallen
Het koraalrif aquarium is de ideale 
stress verlager voor iedereen. In de tank 
zwemmen 7 kwallen die niet van echt te 
onderscheiden zijn. De bewegingen van 
deze kwallen zullen iedere toeschouwer 
boeien. Het speciaal getimede waterbe-
wegingssysteem zorgt voor de beweging 
van de kwallen.
De achtergrondkleur kan vrij gekozen 
worden om zo de zintuigen op de door 
u gewenste manier te stimuleren. Dit 
effect zal zelfs de meest drukke kinde-
ren kalmeren. Het aquarium kan in een 
donkere kamer gebruikt worden voor 
een geweldig zintuiglijke ervaring of in 
een normaal klaslokaal door de fantasti-
sche 3D-koraalachtergrond. Afmetingen: 
breedte 44 cm, hoogte 23 cm, diepte 8 
cm. Artikelnr. A01028
Prijs: € 82,60 incl. btw: € 99,95

Mini aquarium 
rond met kwallen zwart
Dit aquarium zorgt voor een 
rustgevend effect in de omgeving 
waar hij staat opgesteld. Voor 
kinderen en volwassenen zal dit 
aquarium zorgen voor focus op 
de bewegende kwallen of juist 
een gevoel van zen bezorgen.
Afmetingen: 22 cm hoog met een 
diameter van 8 cm. Werkt op 3 
x AA-batterijen (niet bijgevoegd) 
Artikelnr. A01042
Prijs: € 21,45 incl. btw: € 25,95
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Snoezel meubelen 
van kleur veranderende cylinder 70 cm
Dit meubelstuk is uw ultieme sfeerver-
lichting. De verlichting verandert voort-
durend van kleur. De sfeerverlichting kan 
zowel binnen als buiten worden gebruikt. 
Gebruik de afstandsbediening om te 
schakelen tussen diverse lichtmodi, fasen 
en kleuren of eenvoudigweg om de 6 
hoofdkleuren geleidelijk in elkaar over te 
laten gaan. Kenmerken: • een opwindende 
interactieve lichtshow • moedigt visuele 
stimulatie aan • perfect voor gebruik in 
een sensorische ruimte of te gebruiken als 
een nachtlamp. Hoogte 70 cm. Stroom-
bron: netspanning. Materiaal: plastic / glas / 
metaal. Gewicht: ongeveer 3 kg. 
Artikelnr. A01030
Prijs: € 123,93 incl. btw: € 149,95

Snoezel meubelen 
Van kleur veranderende meubels zijn de top in 
sfeerverlichting. Te gebruiken als interieurdecoratie, 
voor scholen of om te snoezelen. Na volledig opladen 
kan de lamp 12 uur gebruikt worden, waardoor 
het binnen en buiten zonder problemen gebruikt 
kan worden. Gebruik de afstandsbediening om te 
veranderen van kleur modus, kleurpatronen of door 
simpelweg de 6 verschillende kleuren te tonen. De 
afstandsbediening kan tevens gebruikt worden om 
meerdere meubelstukken tegelijk te bedienen. De 
batterij gaat 10-12 uur mee. Het laden duurt 4-5 uur 
om de batterij volledig op te laden.

van kleur veranderende sfeer kubus
Afmeting: 40x40x40 cm. Artikelnr. A01032
Prijs: € 99,13 incl. btw: € 119,95

Raket-lichtzuil met  
LED-verlichting
Deze opvallende ronde ‘raket-licht-
zuil’ met LED-verlichting veran-
dert voortdurend van kleur. Het 
geeft een betoverende sfeer in 
elk huis, kantoor of slaapkamer. 
U kunt heerlijk achterover leunen 
en ontspannen, terwijl de kleuren 
voortdurend gelijkmatig veranderen. 
Het licht boeit zowel volwassenen 
als kinderen. Door het gebruik van 
LED-verlichting wordt er weinig 
stroom verbruikt en wordt er geen 
warmte gegenereerd. Tevens gaat 
de verlichting vele duizenden uren 
mee! Dit artikel bevat een infrarode 
afstandsbediening, voor op de muur, 
om de kleurverlichting te regelen. 
Kenmerken • sterk en sfeervol 
licht • LED-lampjes met meerdere 
instellingen • verandert in maximaal 
16 verschillende kleuren • Zuinig in 
stroomverbruik. Hoogte: 100 cm 
Materiaal: kunststof / metaal / glas. 
Gewicht: 200 gr. Artikelnr. A01072
Prijs: € 45,41 incl. btw: € 54,95

van kleur veranderende 
sfeer ei
Afmetingen: 22 x 22 32 cm. 
Artikelnr. A01034
Prijs: € 66,07 incl. btw: € 79,95

van kleur veranderende 
sfeer paddenstoel

Afmeting: 22x22x21 cm. 
Artikelnr. A01033

Prijs: € 66,07 incl. btw: € 79,95

Interactieve ronde tegel 50 cm
Een prachtige visuele en tactiele verlichting die u echt zal aan-
moedigen om op te staan en te bewegen. Het licht stopt op een 
specifieke kleur wanneer de gebruiker zijn of haar voet van de te-
gel verwijdert. De behuizing en de werking van deze tegel is zeer 
geavanceerd en daardoor een uitstekende sensorische hulpmiddel.
Kenmerken: • Perfecte 3D-effecten, aanraakgevoelig, snelle 
responstijd • Helderheid kan in verschillende sterktes worden 
veranderd • Energiebesparend en milieuvriendelijk • De installatie 
is eenvoudig, gemakkelijk en snel • WIFI, SD en DMX-functies 
aanwezig • Sterke behuizing en extra duurzaam paneel • Waterbe-
stendig • Afstandsbediening inbegrepen • Incl. adaptor.
Afmeting: Ø 50 cm. Kleur: chroom. Materiaal: metaal / glas. 
Stroombron: netspanning (adaptor wordt meegeleverd). 
Artikelnr. A01041
Prijs: € 206,57 incl. btw: € 249,95

88 89



Bubbeltafel
Deze flitsende bubbeltafel, met zijn veranderende kleuren 
LED- verlichting, is een fantastische accessoire in elk huis, 
kantoor, slaapkamer of snoezelruimte. Hij kan gebruikt worden 
als koffietafel of als speeltafel voor kinderen. De veranderende 
kleuren zullen kinderen en ook volwassenen betoveren. Verder 
kan de tafel gebruikt worden in snoezelruimtes of voor educatieve 
doeleinden. De tafel is volledig onderhoudsvrij, hij hoeft alleen 
maar gevuld te worden met gedemineraliseerd water. Bubbelt 
continu, LED-verlichting die van kleur verandert • 5 modi, 
knipperend, stroboscopisch, vervagend, zacht knipperend en vaste 
kleur • keuze uit 16 kleuren en selectie voor helderheid • hoge 
kwaliteit luchtpomp • aansluiten op netstroom, afstandsbediening 
inclusief • 1 fles gedemineraliseerd water (5 ltr. per fles) • Incl. 
montageservice aan huis. Artikelnr. A01021
Prijs: € 367,77 incl. btw: €445,00

Bubbelbuis
Veranderende kleuren, bubbels, balletjes en zwemmende 
vissen. Ideaal voor elke snoezelruimte en klaslokaal. Het 
kijken naar de opstijgende bubbels geeft een positief 
effect op mensen. Bovendien helpt het volgen van de 
bubbels, vissen en balletjes de visuele ontwikkeling en 
communicatieve vaardigheden • Deze buis is populair bij 
mensen met zintuiglijke verwerkingsstoornissen • 105 
cm hoog • Aan/uit knop op de voet - wit - inclusief 8 
plastic vissen. De bubbelbuis heeft een diameter van 10 
centimeter. Geschikt om op de vloer te plaatsen. We 
adviseren om een beugel te gebruiken om de bubbel buis 
stabiel te monteren.
witte voet 105 cm. Artikelnr. A01022. 
zwarte voet 105 cm. Artikelnr. A01023
Prijs: € 82,60 incl. btw: € 99,95

Bubbelbuis-beugel 
10 cm voor bubbelbuis 105 cm
Maak uw grote bubbel buis stabiel vast aan de 
wand met deze beugel. Geef uw bubbel buis 
meer stabiliteit - voorkom ongelukken en 
morsen - metalen constructie - uitschuifbaar 
van 13 tot 22 cm vanaf de wand - voor buizen 
met 10 cm diameter. Artikelnr. A01024 
Prijs: € 22,27 incl. btw: € 26,95

Gedemineraliseerd water
Voor al onze waterhoudende 
artikelen, adviseren wij 
gedemineraliseerd water te 
gebruiken. Bij ons verkrijgbaar in 
flessen van 5 liter. 
Artikelnr. A01073 
Prijs: € 6,20 incl. btw: € 7,50

De van kleur veranderende  
         bubbeltafel
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“Emotie is het meest belangrijke 
ingrediënt om je persoonlijkheid te 
ontwikkelen. Het is wetenschappelijk 
bewezen dat bij menselijke interactie 
het hormoon oxytocine wordt gepro-
duceerd. Dat is een liefdesmaker.
Mensen met dementie of een gees-
telijke beperking praten in hun eigen 
woorden en spreken hun eigen taal. 
Door samen te zijn, te keuvelen of 
een boek te lezen wordt contact ge-
legd. Je kan je gevoelens uiten, je veilig 
voelen en je niet eenzaam voelen. 
Met poppen kun je een vriendschap 
opbouwen.
Ik heb altijd al wat met poppen gehad, 
het is klassiek speelgoed. De meeste 
poppen, zoals Barbies, zijn volwassen 
figuren. Ik vind dat kinderen kind 
moeten blijven. En dat ouderen zich 
moeten kunnen identificeren. 
Onze poppen worden handgemaakt, 
elke is uniek. Ze hebben allemaal een 
andere uitstraling, een eigen expres-

een vriend voor het leven
Een vriend voor het leven. Een speelkameraad waar je mee kan knuffelen en 
tegen kan praten. Teruko Wahlström ontwerpt levensechte poppen met bijna ‘echte’ ogen. 
“Contact maken is een basisbehoefte van ieder mens.” 

sie. De meeste aandacht besteden we 
aan de ogen. Dat is het belangrijkste, 
want daarmee communiceren we 
het meest. Oogcontact refereert aan 
het eerste contact tussen moeder en 
kind. Het is het contact van geborgen-
heid. 

Om een zo’n authentiek mogelijk 
gevoel te geven, hebben onze poppen 
het juiste gewicht en de juiste struc-
tuur. De zachte stoffen nodigen uit 
om heerlijk mee te knuffelen. Maar 
vergis je niet, het gaat niet alleen om 
liefde krijgen en liefde ontvangen. Ik 
zie veel mensen rollenspellen doen. 
Onze poppen krijgen geregeld een 
standje of moeten verschoond wor-
den. Zij zijn de hele dag bij elkaar. Ik 
kreeg laatst bezoek uit een ver land. 
De pop was kapot en de poppenei-
genaar was er kapot van. De blik na 
mijn ‘operatie’, een nieuwe pop met 
nieuwe kleertjes, vergeet ik niet. 

Het maakt mij gelukkig mensen ge-
lukkig te zien. Dat is mijn missie. Het 
gevoel geven dat je niet alleen bent. 
Dat je bestaat en altijd iemand om je 
heen hebt. Dat je een vriend hebt, 
een vriend voor het leven.” 
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  ‘Contact maken 
is een basisbehoefte 
    van ieder mens.’

Rubens Barn poppen zijn poppen 
die speciaal ontwikkeld zijn voor 
mensen met dementie. Geboren 
in Zweden. De poppen moedigen 
aan tot communicatie en interactie 
bij de gebruiker. Ze zijn enigszins 
verzwaard waardoor er een natuurlijke 
prikkel ontstaat om voor de pop te 
willen zorgen. Ze zijn heerlijk zacht 
en hebben een blik in hun ogen die 
uitnodigt tot communicatie. 
Door hun vrolijke kleuren en hun 
fluweel  zachte stof, wordt iedereen 
gestimuleerd om de poppen te 
knuffelen en te strelen.
Door de prachtige uitvoering van deze 
poppen doen ze recht aan iedereen die 
ze gebruikt, jong en oud. 
Deze Rubens Barn empathiepoppen 
zijn met de hand gemaakt. Ze zijn 
veilig en van een prachtige kwaliteit. 
De poppen kunnen in de wasmachine 
gewassen worden. De kleertjes worden 
met de hand gewassen. Door gebruik 
van klittenband zijn de kleertjes 
gemakkelijk van de pop af te halen. 

Empathiepop  
Rubens Barn Orginal

Kleertjes van Kindy en Teddy 
zijn ook los te bestellen. 
Kleding Kindy Rubens Barn Original Anna A01089
Kleding Teddy Rubens Barn Original Emil A01090
Prijs € 24,71 incl. btw € 29,90

De poppen wegen 1 kg. en zijn 50 cm. hoog. 
Prijs: € 71,03 incl. btw: € 85,95 

Ida A00934
Emil A00935

Meiya A00936

 Harry A00937

 Teddy A00940

 Maria A00938

Kindy A00939

Anna A00933
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Pillo
Pillo is de spelcomputer waarbij je games bestuurt met een 
kussen als controller en is daarmee geschikt voor iedereen! 
De magische kussencontroller daagt uit tot knuffelen, 
drukken en schudden! Pillo is gemaakt voor vele typen 
spelers. Of u nu jong, oud, fit of beperkt bent, Pillo spelen kan 
iedereen. Pillo is beschikbaar in drie varianten en is daarmee 
geschikt voor grote én kleine instellingen. De Pillo-games zijn 
ontworpen om spelers te ondersteunen in de ontwikkeling van 
motorische en interactieve vaardigheden. Het aanbod varieert van 
simpele actie-reactiegames tot het oefenen van timing en selectie. 
Daarnaast ondersteunen alle games samenwerken voor een fantastische 
sociale ervaring!
Pillo wordt gebruikt voor: 
• Activeren & trainen • Revalidatie & oefentherapie 
• Samenwerken & plezier. 
Pillo is gemaakt voor: • Kinderen • Ouderen 
• Mensen met een beperking.
Neem contact met ons op voor prijzen en beschikbaarheid

Vibratiehond Lenny
Haar schattige gezicht en grote ogen 
betoveren iedereen. Ze verleidt en 
geeft een gevoel van veiligheid en 
geborgenheid. Lenny stimuleert de 
sensomotorische integratie door 
middel van vibratie en kan voor 
therapeutische doeleinden gebruikt 
worden. Haar zachte koppie kan 
heerlijk ingeknepen worden, waardoor 
haar gezichtsuitdrukking voortdurend 
verandert. Lenny heeft een gewicht 
van ongeveer 2 kg. Dit geeft een juiste 
druk, wat in combinatie 
met de vibratie een heerlijk 
gevoel geeft. De combinatie 
van zachte microvelours en 
het robuuste 3D-textiel stimuleert 
het sensorische systeem van de huid. 
Het meegeleverde massagestokje 
geeft trillingen die in verschillende 
intensiteiten kan worden ingesteld. 

Het verzwaarde hondje
Onze baby-huisdieren Teckel en Dal-
matiër zijn geen gewone huisdieren: ze 
zijn zacht, knuffelbaar en verzwaard. 
Ze zijn speciaal ontworpen voor 
mensen die onrustig kunnen zijn. Deze 
verzwaarde honden vinden het heerlijk 
om vastgehouden te worden, maar ze 
zijn net zo tevreden als ze op schoot 
mogen zitten. Deze lieve hondjes wor-
den per stuk geleverd. Maak uw keuze 
tussen de Teckel en de Dalmatiër. 
Gewicht 2.27 kg - wassen met de hand, 
niet in de droger - 100% polyester - 
vulmateriaal metaal en zand. 
Afmeting: 34 cm x 22 cm. 
Teckel Artikelnr. A00993 
Prijs: € 19,79 incl. btw: € 23,95 
Dalmatiër Artikelnr. A01000 
Prijs: € 19,79 incl. btw: € 23,95 

Activiteitenkleed
De activiteitendeken is speciaal ontworpen voor men-
sen met dementie. De deken bestaat uit 4 rechthoekige 
stukken stof met verschillende patronen die thematisch 
zijn afgestemd op mannen en vrouwen. Het materiaal geeft 
een tactiele en visuele stimulans. Het kleed kan op schoot 
gebruikt worden waardoor het de gebruiker extra warmte 
geeft. Door zijn grootte en gewicht kan het kleed ook op 
tafel gelegd worden en door 2 of 3 mensen tegelijk gebruikt 
worden. Teddy doek, wasbaar bij 40° C. 
Afm. 70 cm x 70 cm x 1 cm
Activiteitenkleed Anton Artikelnr. A00669
Activiteitenkleed Lotta Artikelnr. A00670 
Prijs: € 81,82 incl. btw: € 99,00

De verzwaarde kat
Deze verzwaarde kat is zowel functioneel als schattig. Met 
veel plezier, voelt de gebruiker zich comfortabel, gebor-
gen, veilig en is geconcentreerd. Voor gebruik in huis of 
gedurende een therapie. De kat is bijzonder geschikt als 
gezelschapsdier voor mensen met dementie. 
Gewicht 1.90 kg - afm. 43 x 33 x 25 (lxbxh) kleur grijs - 
wassen met de hand, niet in de droger - 100% polyester - 
vulmateriaal metaal en zand. Artikelnr. A00992 
Prijs: € 43,39 incl. btw: € 52,50

Snoezelbuis
Een bijzonder prettig snoezelartikel voor mensen met 
dementie. Een buis gemaakt van diverse verschillende 
soorten stoffen. De buis kan met een rits geopend 
worden, waarna een houten bal in de buis gestopt wordt. 
Na het sluiten van de stoffen buis kan de houten bal 
vervolgens van buitenaf door de buis begeleid worden. 
Artikelnr. A00305  Prijs: € 24,75 incl. btw: € 29,95

Lenny is een prachtig geschenk voor 
alle leeftijden. De kleur van haar 
buik en oren is verkrijgbaar in vier 
verschillende kleuren: rood, blauw, 
groen en geel. 
Afmetingen: 36 x 37 cm. Materiaal: 
Microvelours, speciaal 3D-textiel. 
Vulling en gewicht: polymeer, ca. 2 kg. 
Onderhoud: wasbaar tot 40 graden. 
Rood A00891, Blauw A00892, Groen 
A00893, Geel A00894
Prijs: € 147,93 incl. btw: € 179,00 
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Zandfoto
Houd dit bewegende zandbeeld in uw hand en laat het 
nieuwe fantasiebeelden creëren. U kunt structuren raden 
of gewoon het tweekleurige zand bekijken terwijl het 
naar beneden druppelt. Het werkt ontspannend en geeft 
rust. De rand van acryl is robuust en veilig. Het kunststof 
frame van het zandpatroon geeft een stabiele grip. 
Diverse kleuren beschikbaar. Levering van kleur naar 
beschikbaarheid. Artikelnr. A00966
Prijs: € 13,64 incl. btw: € 16,50

Verlichte tafel 
met zandbak
Kwalitatief hoogwaardige tafel met verlicht tafelblad en met 
zandbak van acryl. De tafel kan op een normale tafel of op de 
grond geplaatst worden. De constructie is van hout met 6 grote 
knoppen om de kleur van de bovenkant van de tafel te selec-
teren. De los bijgeleverde acrylbak zorgt ervoor dat het zand 
binnen de bak blijft. Zonder de zandbak op de tafel kan er met 
veel speelgoed op gespeeld worden, waarbij het speelgoed van 
onderen belicht wordt, wat een geweldig effect geeft. Een uniek 
product voor elk kind! Zand dient los bijbesteld te worden. 
Artikelnr. A01029 Prijs: € 190,04 incl. btw: € 229,95

Regenbooglamp
De regenboogprojector projecteert 
een regenboog op de muren en pla-
fonds van de kamer waarin hij staat. 
De regenboog heeft de echte gebo-
gen vorm van een regenboog bij de 
projectie. Deze lamp is ideaal om op 
een tafel of nachtkastje te plaatsen. De 
lamp heeft een auto-uit functie om de 
batterijen te sparen. Vier AAA-bat-
terijen zijn nodig voor de lamp. Niet 
bijgeleverd. Afmetingen: 23 x 13 x 12 
cm. Artikelnr. A01049
Prijs: € 15,25 incl. btw: € 18,45

20,3 cm plasmabal
Door de plasmabal aan te raken wordt een 
fantastische lichtshow in de bal gegeven. 
Een fantastisch interactief effect! 
Artikelnr. A01047
Prijs: € 28,88 incl. btw: € 34,95

Glitterlamp 33 cm
Deze glitterlamp geeft een rustgevend 
beeld aan elke ruimte waarin hij is opgesteld 
door het afgegeven lichtbeeld. Van kleur 
veranderende sfeerverlichting - gevuld met 
glitters om het lichteffect te benadrukken - 
werkt op 3 x AA-batterijen. Afmetingen: 33 x 
13 cm. Artikelnr. A01045
Prijs: € 20,62 incl. btw: € 24,95

 

8,8 cm plasmabal
Een kleinere variant van de 
plasmabal. Artikelnr. A01046

Prijs: € 16,49 incl. btw: € 19,95

spelen met licht

Glasvezellamp met ijskristallen basis
Door de glasvezeltechnologie verspreidt deze lamp zijn 
verschillende kleuren op een rustgevende manier. De 
lamp creëert een kalme omgeving door zijn betoverende 
uitstraling. Sfeerverlichting met veranderende kleuren - door 
de glasvezeltechniek wordt een betoverende spray aan licht 
achtergelaten - transparante basis met ijskristal afwerking - 
werkt op 3 x AA-batterijen (niet bijgevoegd).
Afmetingen: 33 x 8 cm. Artikelnr. A01070
Prijs: € 13,18 incl. btw: € 15,95
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Aroma diffuser
Deze diffuser verandert regelmatig van kleur. Inclusief 
Bluetooth en Luidspreker. Afmetingen: 12 cm hoog met 
een diameter van 14 cm. Artikelnr. A01051
Prijs: € 41,28 incl. btw: € 49,95

Dieptespiegel met klok
Deze spiegel geeft de illusie van oneindige 
diepte door zijn LED-verlichting. De klok 
werkt ook met uitgeschakelde LED- 
verlichting. Gekleurde LED-verlichting 
• kan aan de muur gemonteerd worden 
• werkt op 3 x AA batterijen. 
Afmetingen: 7 x 15 cm. Artikelnr. A01050
Prijs: € 20,62 incl. btw: € 24,95
 

Oneindige dieptespiegel
De oneindige dieptespiegel creëert een 
illusie van een oneindig diepe tunnel! Staan 
de LED- lampen niet aan, dan is het een 
reguliere spiegel. De lampen worden be-
diend door een aan/uit knop. Het apparaat 
heeft 3 AA-batterijen nodig. Batterijen 
niet inclusief. Ø 25 cm. Artikelnr. A01071
Prijs: € 16,49 incl. btw: € 19,95

“  Op onze locatie met hoog én laag niveau 
biedt de Tovertafel iedereen een leuke activiteit.  
Onze cliënten spelen op hun eigen manier,  
samen of alleen, en vinden ieder hun eigen  
uitdaging en plezier” 
Yvette Versluis, Gemiva Variant Johannes Vermeerstraat

Tovertafel UP:
•  Sluit aan bij verschillende  

fysieke en cognitieve 
   mogelijkheden
•  Laat cliënten samen spelen
•  Creëert bijzondere 
   contactmomenten
•  Wordt ontwikkeld samen  

met de doelgroep
•  Is eenvoudig en veelzijdig 

inzetbaar

Wist u dat alle spellen samen met 
de cliënten en verzorging worden 
ontwikkeld? Zo weten we zeker 
dat ze aansluiten!

Tovertafel UP
Iedereen doet mee
De Tovertafel UP is een speelse 
zorginnovatie die iedereen met 
een verstandelijke beperking op 
zijn eigen niveau uitdaagt om mee 
te spelen. Er worden spellen op 
tafel (of op een ligmat, de vloer of 
een rolstoelblad) geprojecteerd 
die aansluiten bij de diverse uitda-
gingen die zo typerend zijn voor 
deze doelgroep. De interactieve 
spellen zijn ontwikkeld met de 
variatie in behoeften en fysieke 
en cognitieve mogelijkheden 
van de spelers als uitgangspunt. 
De spellen prikkelen op sociaal, 
cognitief en fysiek vlak en lokken 
enthousiaste reacties uit.

Met de Tovertafel UP bereikt 
u met één innovatief product 
uw diverse groep cliënten. De 
spellen dragen bij aan het wel-
zijn van zowel mensen met een 
ernstige meervoudige als met een 
matige of ernstige verstandelijke 
beperking. Zorgmedewerkers 
geven aan dat de Tovertafel UP 
hun werkplezier vergroot en hen 
ondersteunt met een eenvoudi-
ge, laagdrempelige activiteit die 
meerdere cliënten tegelijk be-
dient. Hierdoor blijft er nog meer 
tijd over voor echt contact en 
kwalitatieve zorg.
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Vloeistof zandloper 
Draai de vloeistof zandloper om en zie de verschillende kleuren 
gelijkmatig van de trap af lopen richting de bodem. Het duurt ongeveer 
1 minuut voordat de zandloper doorgelopen is. Pas op: dit zijn snoezel- 
items en zijn dus niet geschikt om als nauwkeurige tijdwaarneming te 
dienen. Stimuleert focus op de bewegende gekleurde bubbels - kan 
gebruikt worden om kleuren te leren en om een gevoel van tijd te leren. 
Afmeting 6,5 cm x 8,5 cm. Artikelnr. A01055
Prijs: € 6,57 incl. btw: € 7,95

Jelly buis 
De magie van de Jelly buis 
fascineerd iedereen! Volg de 
druppelende, druipende beweging 
van de jelly - kalmerend effect - 
gemaakt van stevig kunststof om 
lang mee te gaan! 
Diameter 8,5 cm en 21 cm hoog. 
Jelly buis – rood Artikelnr. A01058
Prijs: € 13,18 incl. btw: € 15,95
Jelly buis – blauw Artikelnr. A01059
Prijs: € 13,18 incl. btw: € 15,95

Glitterbuizen
Set van 4 glitterbuizen. Alle buizen 
hebben een verschillend kleurrijk 
design. De buizen zijn een geweldig 
snoezelcadeau! De buizen zijn 32 cm in 
lengte en hebben een doorsnede van 2 
centimeter. Sterk en duurzaam design! 
Artikelnr. A01061
Prijs: € 16,32 incl. btw: € 19,75

Lichtgevende  
mini aquariums
Dit lampje is gevuld met water en met 
kleine visjes. Door het schudden met 
de lamp, activeert u de verlichting. De 
kleuren van de LED-verlichting veranderen 
door het schudden. Dit lampje is klein, 
maar geeft een geweldige sfeer in de 
kamer. Kleuren kunnen variëren.
Kenmerken:  activeren door te schudden.
Afmetingen: 15 cm. hoog. Stroombron: 
batterijen. (Niet meegeleverd) 
Gewicht: ongeveer: 3,6 kg. 
Artikelnr. A01069
Prijs: € 8,22 incl. btw: € 9,95

Beaded Raindrops
Draai deze regenmaker om en 
stimuleer de zintuigen met de 
langzaam rollende kralen en de 
zachte regendruppelgeluiden. 
Perfect ontworpen vorm voor 
een eenvoudige hantering. 
Hout - watergedragen verf - 
afm. 5,7 x 20 cm.
Rood Artikel A00684 
Prijs: € 9,88 incl. btw: € 11,95
Blauw Artikel A00685 
Prijs: € 9,88 incl. btw: € 11,95

Fascinatiematten 
Deze matten maken steeds nieuwe, 
kleurrijke patronen. Voorzien van 
antislipbodem. De 3,5 mm dikke 
beschermlaag is bijzonder kras- en 
slijtvast. Elke mat is belastbaar tot 90 
kg. De matten zijn bij uitstek geschikt 
voor oefeningen die de coördinatie en 
balans bevorderen. Inhoud: 4 matten 
in de kleuren blauw, roze, groen 
en rood. Materiaal: pvc, PE, water 
met kleurige cosmeticavloeistoffen. 
Afmetingen: 30 x 30 cm, 7,5 mm dik. 
Artikelnr. A00792 
Prijs: € 74,34 incl. btw: € 89,95
Ook verkrijgbaar in 50 x 50 cm 
(afgebeeld). Per 6 verpakt. 
Artikelnr. A00703 
Prijs: € 197,52 incl. btw: € 239,00
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UV-pakket basis
Ons basis UV-pakket bevat een verscheidenheid 
aan leuke en opwindende glow-in-the-dark-
speelgoed, dat beslist iedereen zal vermaken. 
Zodra de onderdelen in het donker worden 
blootgesteld aan UV-licht, lichten ze op en creë-
ren ze een stimulerend visueel effect, waardoor 
iedereen een ander gevoel van licht zal ervaren. 
De beste plaats om deze kit te gebruiken is in 
een donkere afgesloten ruimte.
Kenmerken: • Geweldig voor zowel groeps- 
als één-op-één-spel • Moedigt productieve 
deelname aan het spel aan. Gewicht: 110 gr. 
Artikelnr. A01037
Prijs: € 41,28 incl. btw: € 49,95

UV-pakket
Dit middelgrote UV-pakket bevat een 
verscheidenheid aan leuke en opwindende glow-
in-the-dark-attributen, die beslist iedereen zal 
vermaken. Zodra de onderdelen in het donker 
worden blootgesteld aan UV-licht, lichten ze op 
en creëren ze een stimulerend visueel effect, 
waardoor iedereen een ander gevoel van licht zal 
ervaren. De beste plaats om deze kit te gebruiken 
is in een donkere afgesloten ruimte.
Deze kit bevat het volgende: 1 x medium tas, 
1 x UV-zaklamp, 2 x handschoenen, 2 x kubus, 
2 x vierkante zakjes, 2 x Spikey ballen, 1 x UV-
speld, 1 x golvende Spaghetti, 1 x glitterbal, 
43 maan- en sterfiguren, 5 x armbanden, 1 x mini-
visaquarium, 4 x zachte stoffen vierkanten, 
2 x Spikey-ballen, 3 x kleurwissel-kneedstof.
Kenmerken: • Geweldig voor zowel groeps- als 
één-op-één-spel • Moedigt productieve deelname 
aan het spel aan. Gewicht: 3 kg. Artikelnr. A01036
Prijs: € 82,60 incl. btw: € 99,95

Kneedballen foam
Druk de Spordas ® Knead-A-Ball in 
tot een  kleine prop, laat hem los en 
binnen 2 - 3 seconden wordt het 
weer de originele bal. Knead-a-ball is 
gemaakt van ademend foam poly-
meer en daardoor zeer geschikt voor 
handoefeningen. Bal stuitert niet weg. 
Geschikt voor o.a. slagspelen, binnen 
en buiten. 1 stuk. Artikelnr. A00523 
Prijs: € 1,86 incl. btw: € 2,25

Therapie kneedklei in 5 sterktes
Onze therapie kneedklei is een prachtige manier om uw 
handen te trainen en te versterken. Het is ideaal voor 
mensen met artritis in de handen of voor revealidatie 
na een blessure aan de handen. Kan zelfs kan zelfs, als 
revalidatie, worden gebruikt na een chirurgische ingreep. 
De lichtgewicht, fluweel-achtige textuur is een resultaat 
van een unieke samenstelling die niet olieachtig aanvoelt. 
De klei blijft niet plakken aan de hand of onder de 
vingernagels. Een set bevat 5 kleuren in 5 verschillende 
hardheden. Kleuren: • Beige = extra zacht • Geel = 
zacht • Rood = zacht/medium • Groen = medium • 
Blauw = stevig. Verpakking bevat 5 potjes van 57 gram. 
Artikelnr. A01067 Prijs: € 22,27 incl. btw: € 26,95 Stress Ball

Deze kleurrijke anti-stressbal is geweldig voor het 
verlichten van spanningen en frustraties. De bal kan 
steeds opnieuw worden geperst en is bedoeld om 
de zenuwen te kalmeren. De bal krijgt altijd zijn 
oorspronkelijke vorm terug nadat het is geperst. 
Gewicht: 75 g. Ø 7 cm. Artikelnr. A01063 
Prijs: € 3,26 incl. btw: € 3,95

Elastische armbandjes
Trek- en stretch sensorische armbanden. Deze 
armbanden zijn NIET bedoeld om op te kauwen. 
Diameter 13 cm wanneer niet uitgerekt.Kenmerken: 
- Trek aan trekkoord en draai deze sensorische 
armbanden om • Tactiele verkenning & stimulatie 
• Levendige kleuren • Rubber, elastisch plastic met 
tentakels. Gewicht: 300 gr. Afmetingen: 23 x 23 x 5 cm. 
Artikelnr. A01065  Prijs: € 8,22 incl. btw: € 9,95

   knijpen 
     & kneden
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gooien & 
     vangen

Roll-n-rattle 
Wanneer deze ballen volledig zijn 
opgeblazen, vullen de kleine plastic 
kralen slechts 1/3 van de inhoud van 
de bal. Ze zorgen voor een hoorbare 
feedback wanneer de bal wordt gegooid 
of wordt geschud. Dankzij de bolletjes en 
het kleverige oppervlak zijn de Spordas ® 
Roll-N-Rattle ballen heel gemakkelijk 
te vangen en vast te houden. Set van 3 
ballen Ø 10 cm. Artikelnr. A00513 
Prijs: € 18,97 incl. btw: € 22,95

Modderballen
Een spel waarbij de handen schoon blijven. Deze 
set van 3 ballen heeft drie unieke texturen aan zo-
wel de binnen- als de buitenkant. Iedere buitenkant 
heeft een hobbelige, puntige of gladde gestruc-
tureerde oppervlakte. Elke binnenkant is gevuld 
met grote kralen, kleine kralen of zand. Er is een 
verborgen slang in elke bal voor een extra verras-
sing, om de vingers werkend te krijgen. Gebruik 
deze ballen voor het versterken van de vingers. 
Spordas® Mudballs. Artikelnr. A00524  
Prijs: € 18,97 incl. btw: € 22,95

Sensation ball
Een transparante bal met 2 kleine 
harde balletjes met geluid. Als 
ze rollen, dan ziet en hoort de 
gebruiker de balletjes tegelijk. Extra 
plezier geven de binnenste ballen 
doordat ze vrij onvoorspelbaar 
en enigszins grillig stuiteren. De 
buitenste doorzichtige bal heeft een 
iets kleverige oppervlakte, waardoor 
de bal zeer goed te hanteren is. 
Spordas ® Sensation ball. Ø 17,8 cm. 
gewicht: 90g. Artikelnr.A00514 
Prijs: € 8,22 incl. btw: € 9,95

Emoties bal
Een spel dat de beweging stimuleert.
Gooi de bal en vang! Welke afbeelding 
zit er bij uw rechterduim? Benoem en 
vertel wat er bij u opkomt. Alles is goed, 
want iedereen praat anders over zijn 
eigen emoties. Een stoffen bal met daarin 
een stevige opblaasbare ballon. Een 
reserveballon leveren we mee. 
Ø 35 cm. Artikelnr. A00678 
Prijs: € 20,25 incl. btw: € 24,50

Slow motion bal
Deze slow motion bal bevordert 
de vaardigheden voor mensen met 
een lichamelijke beperking of een 
ontwikkelingsstoornis. De bal wordt 
gevuld met een afgemeten hoeveelheid 
zand. Door het gebruik van meer 
gewicht blijft de bal dichter bij de speler. 
Doorsnede: 20 cm. Gewicht: 225 gram. 
Maat 5. Artikelnr. A00793 
Prijs: € 24,75 incl. btw: € 29,95

Night bal
Deze Tangle Nightball geeft licht 
als er tegenaan wordt geschopt 
of als deze in aanraking komt met 
een vast oppervlak. Voorzien 
van een LED-bewegingssensor. 
Watervast en blijft drijven. 
Afmeting: 17,27 x 17,02 x 15,24 
cm. Artikelnr. A00786
Prijs: € 13,18 incl. btw: € 15,95

Transparant Activity bal
In deze opblaasbare, transparante 
bal zit een cilinder die gevuld is met 
kleurrijke schuimvormen. Als de bal 
beweegt, rollen de schuimpjes van 
de ene naar de andere kant en laten 
een fascinerend spel van verschillende 
kleuren zien. De bal heeft een 
diameter van 32 cm en een gewicht 
van 110 gram. Artikelnr. A00788 
Prijs: € 12,36 incl. btw: € 14,95

Retro werpspel
Dit klassieke beweegspel is 
voor iedereen geschikt. Door 
het gooien met de ring kunnen 
punten behaald worden. Voor 
1 tot 4 spelers. Gemaakt 
van berken multiplex, gelakt. 
Doorsnede werpring 33 cm, 
doorsnede standaard 25,5 cm, 
30 cm hoog. Artikelnr. A00831  
Prijs: € 33,02 incl. btw: € 39,95

Extra ring voor werpspel RETRO 
Artikelnr. A00842  
Prijs: € 16,49 incl. btw: € 19,95
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Kneedballen en zandzakken
Voor deze speciale kneedballen is gebruik 
gemaakt van 3 verschillende vullingen: grof 
en fijn quartszand en vulling met plastic 
ballen. Geschikt voor mensen met allergieën. 
Materiaal: Sedo-neopreen, geleverd in 
willekeurige kleuren. Set van 3 ballen. 
Artikelnr. A00527 
Prijs: € 22,73 incl. btw: € 27,50

Zandzakken. Voor oefeningen ter 
verbetering van lichaams bewustzijn, 
coördinatie en behendigheid. De 
zakken zijn gemaakt van originele Duitse 
Sedoneopreen, gevuld met gewassen 
quartszand. Toepassingen: revalidatie en 
ouderenzorg. 
1 stuk 12 x 12 cm 500 g (afgebeeld) 
Artikelnr. A00537 
Prijs: € 7,02 incl. btw: € 8,50
12 x 25 cm 1 kg Artikelnr. A00538 
Prijs: € 8,68 incl. btw: € 10,50

RubberflexGrijpbal
Een flexibele bal met gaten. De Spordas ® 
Rubberflex is uit één stuk zacht rubber 
gemaakt en daardoor trekvast. De bal 
laat zich vervormen en veert steeds weer 
terug in zijn originele vorm. Door de gaten 
is de bal op vele manieren vast te pakken, 
te vangen en te gooien. Ook zeer geschikt 
voor oefeningen met de vingers. Wordt in 
willekeurige kleur geleverd. 1 stuk. 
Ø 10 cm - gewicht 35 gr. Artikelnr. A00543 
Prijs: € 5,74 incl. btw: € 6,95

Move Cubes 
Deze kubussen zijn gemaakt van zacht schuim bedekt 
met vinyl. Elke zijde heeft een transparant vinyl 
venster, waarin u een kaart met opdrachten kunt 
schuiven. De kubussen stimuleren de motoriek en 
maken opdrachten duidelijker. Afmetingen: 16,5 x 16,5 
cm. Artikelnr. A00791 
Prijs: € 10,70 incl. btw: € 12,95

Mini Movecubs
Afmetingen 10 x 10 cm. 
Wordt per stuk geleverd. 
Artikelnr. A00790 
Prijs: € 7,40 incl. btw: € 8,95

Ballen met emoties
Set van 6 verschillende ballen in 
verschillende kleuren met zes verschillende 
gezichtsuitdrukkingen. Spordas ® Emotional 
Faces Ø 20 cm. Artikelnr. A00515 
Prijs: € 13,64 incl. btw: € 16,50

Grijprol
Deze grijprol voorkomt het 
sluiten van de hand, waardoor 
met de nagels geen verwondin-
gen aan de handpalm kunnen 
ontstaan. De open 3D-structuur 
van het textiel stimuleert tevens 
de handpalm, waarbij het gewicht 
van het zand ook ten goede 
komt. De spieren worden voort-
durend gestimuleerd waardoor 
kramp verminderd. Gemaakt van 
3D-textiel zoals voor duikers-
pakken wordt gebruikt.
Vulling: gewassen quartszand. 

Balancepad
Voor creatieve oefeningen 
ter verbetering van de 
coördinatie, behendigheid en 
lichaamshouding. De tegels 
zijn gemaakt van 12 mm dikke 
Sedoneopreen met gekleurd 
textiel oppervlak. Gemakkelijk 
te onderhouden, afwasbaar. 
Door de anti-slip onderzijde, 
wordt het risico van slippen 
verminderd. Bestaande uit 4 
matjes: vierkant, cirkel, ovaal 
en wolk. Wordt geleverd in 
willekeurige kleuren. 
Artikelnr. A00536  Prijs: € 13,64 
incl. btw: € 16,50

Geel 8 cm Artikelnr.A00532 
Prijs: € 9,88 incl. btw: € 11,95
Rood 9 cm Artikelnr.A00533 
Prijs: € 12,36 incl. btw: € 14,95
Groen 15 cm Artikelnr. A00534 
Prijs: € 13,18 incl. btw: € 15,95
Blauw 19 cm Artikelnr. A00535 
Prijs: € 14,83 incl. btw: € 17,95
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Zandgrijpdieren en hengel
Gemaakt van 3D-textiel, zoals voor
duikerspakken wordt gebruikt, met een 
vulling van gewassen quartszand. 
Vis, blauw 750 g Artikel A00528 
Prijs: € 12,81 incl. btw: € 15,50
Eend, geel 480 g Artikel A00529 
Prijs: € 12,81 incl. btw: € 15,50
Kikker, groen 600 g Artikel A00530
Prijs: € 12,81 incl. btw: € 15,50 
Zeester, oranje 700 g Artikel A00531 
Prijs: € 12,81 incl. btw: € 15,50 
Hengel Artikel A00659 
Prijs: € 10,33 incl. btw: € 12,50

Stormy seas
Laad alle vracht in evenwicht op 
het schip zonder iets overboord 
te laten vallen. Kijk uit voor de 
golven! Een geweldig spel dat 
voor elke groep geschikt is. 29 
onderdelen. Stormy seas 27 x 12 
x 31 cm. Artikelnr. A00688 
Prijs: € 23,10 incl. btw: € 27,95

Tangle ®
De Tangle ® is opgebouwd uit een serie boogjes 
van 90 graden. Deze zijn door een handig 
kliksysteem met elkaar verbonden en dus ook 
eenvoudig los te maken. Hierdoor kan de Tangle ® 
eindeloos veel vormen aannemen. De Tangle ® 
heeft geen begin of eind en kan op alle mogelijke 
manieren bewegen. Het is een speeltje, een 
kunstwerkje, een puzzeltje, een sieraad, een 
hersentrainer en/of een anti-stressmiddel. Original 
Tangle ® (afgebeeld) Artikel A00673 
Prijs: € 14,83 incl. btw: € 17,95
Tangle ® Jr. Fuzzies Artikelnr. A00674  
Prijs: € 4,09 incl. btw: € 4,95
Tangle ® Jr. Neon & Sparkle 
Artikelnr. A00675 Prijs: € 3,93 incl. btw: € 4,75

Hengelkoorts XXL
Een leuk vaardigheidsspel. 
Kan zowel binnen als buiten 
gespeeld worden. Je kunt het 
spel volgens de regeltjes spelen 
maar je kunt natuurlijk ook je 
eigen spelregels verzinnen. Een 
extra grote uitvoering voor een 
extra dimensie in het spelplezier. 
Inhoud: 4 vishengels (650 mm), 4 
houten staanders (160 x 270 mm), 
12 vissen (220 x 120 x 85 mm) 
Artikelnr. A00686 
Prijs: € 82,60 incl. btw: € 99,95

Waterblokken
Set van 6 blokken in 2 vormen en 3 kleuren van het 
merk PlanToys®. Door de blokken voor elkaar te zetten, 
ontstaan er nieuwe kleuren. PlanToys® is een groen en 
duurzaam bedrijf en werkt op basis van Sustainable Play. 
Afmetingen: 7 x 3,5 x 14 cm. Artikelnr. A00826 
Prijs: € 45,41 incl. btw: € 54,95

Sorting bord
Op dit houten bord kunnen 4 
verschillende geometrische figuren 
gestapeld worden. Doordat de figuren 
steeds weer anders gestapeld kunnen 
worden, blijft het een afwisselende 
activiteit. Afmeting: 17 x 17 cm. 
Artikelnr. A00832. 
Prijs: € 18,14. incl. btw: € 21,95

Pincetten XXL
Om te Be-Grijpen. Voor elk pincet 
is er een mandje met bijhorende 
inhoud, waarvan de kleur correspondeert. 
Iedereen kan zijn eigen materiaal herkennen 
en oppakken. Pak een onderdeel, zonder deze met de hand 
aan te raken. Het grijpen, klemmen en verplaatsen van de 
voorwerpen met een pincet werkt als een coördinatiespel 
bijzonder stimulerend. Voor 1 - 6 spelers. Inhoud: 6 pincetten, 
61 cm lang. 6 mandjes met bijbehorende inhoud. Artikel A00683 
Prijs: € 144,63 incl. btw: € 175,00

Stormy seas XXL 
135 x 52 x 155 cm 
Artikelnr. A00691 
Prijs: € 470,25 
incl. btw: € 569,00
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“Ik werk met twaalf cliënten. Het 
ontwikkelingsniveau is heel gevarieerd. 
De kalenderleeftijd is weliswaar tussen 
de 21 en 50, maar het verstandelijk 
niveau ligt tussen de anderhalf en drie 
jaar. En net als een kind leven ze op 
wanneer ze gestimuleerd worden. 
Van SpelPlus krijgen we altijd een box 
nieuwe spellen om te testen. Het ma-
teriaal is makkelijk te pakken en heel 
laagdrempelig. Het is goed afgestemd 
op de fase waarin ze zich bevinden. 
Dat is de lichaamsgebonden ervarings-
fase. De eerste ontwikkelingsperiode 
van de mens waarin je waarneemt 
door directe zintuigprikkels. De span-
ningsboog is heel kort en er moet snel 
resultaat geboekt kunnen worden. 
Ik heb bijvoorbeeld twee cliënten 
die vanwege hun spasme fysiek heel 
weinig kunnen doen. Maar ze voelen 

mijn beloning is 
      de glimlach

In Amstelveen, in Ons Tweede Thuis, werkt Ilona Verhoeven in de   
           dagbesteding. Een plek waar geleerd, gelachen en gespeeld wordt. 
              “Activeren en meedoen, niet in een hoekje zitten. 
 De beloning komt als je iets voelt en ervaart. Dat is de essentie.”

wel. Het reliëf geeft een impuls. Dat 
geeft energie. Dat geeft het gevoel 
dat ze leven.

Het mooie is dat iedereen zichzelf kan 
zijn. Dat verschil zie ik altijd heel goed 
met de magneetblokken. We kennen 
geen regels of wetten en laten alles 
aan de fantasie over. De een bouwt 
in de hoogte, de ander in de lengte. 
Een derde maakt geen toren, maar 
voelt, proeft en ruikt. Ieder mens is 
anders, ieder mens kan verwonderd 
raken. Neem nou de trots die je ziet 
wanneer mijn cliënten schilderen met 
water. Door de plaat nat te maken, 
komt er iets prachtigs tevoorschijn. 
Het plezier, het opleven, die energie. 
Spelen om te leven, het is bijna magie. 
Ik krijg wel salaris, maar mijn grootste 
beloning is de glimlach.”
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WizzWizz koffer
WizzWizz is onverwoestbaar, duurzaam, leer-
zaam en LEUK! Poppetjes, auto’s, monsters... 
Met het kleurrijke, houten speelgoed kunnen 
kinderen van alles maken. WizzWizz is gemaakt 
van stevig, duurzaam gerooid beukenhout en ge-
schilderd met milieuvriendelijke verf. Gemaakt 
in Nederland! Artikelnr. A00887
Prijs: € 82,60 incl. btw: € 99,95

Spinifex Cluster
Spinifex Cluster is een con-
structiespel. Deze startersset 
bevat 34 houten blokken met 
allemaal dezelfde grootte. 
Dankzij de twee inkepingen 
kunnen de bouwstenen in 
elkaar worden gestoken om 
daarmee uiteenlopende vormen 
te creëren. De componen-
ten bestaan uit onbehandeld 
berkenmultiplex en worden 
vervaardigd in samenwerking 
met een sociale werkplaats 
Werkstatt Lebenshilfe Leipzig 
e.V. Inhoud: 34 houten bouw-
stenen (19,9 x 3,6 x 1,8 cm) 
Artikelnr. A00953
Prijs: € 70,25 
incl. btw: € 85,00

Classroomset 140 stuks 
Artikelnr. A00954
Prijs: € 239,67 
incl. btw: € 290,00
 

Soft-houten bouwstenen 
Met deze blokken kan iedereen veilig en creatief allerlei 
uiteenlopende bouwwerken maken. Vierendertig 
blokken gemaakt van een licht en zacht EVA-materiaal 
(waterdicht, geurloos en niet-giftig). Artikelnr. A00965
Prijs: € 57,81 incl. btw: € 69,95

MagiCube Free Building
De Geomag MagiCube is speciaal ont-
wikkeld om eenvoudig en altijd te kunnen 
bouwen. Met deze set kan iedereen de 
klassieke kubus ontdekken. Deze set 
bestaat uit acht magnetische blokjes 
waarmee je verschillende vormen kunt 
bouwen. Het magnetisch veld is zodanig 
gebruikt dat alle blokjes altijd aan elkaar 
kleven en niet van elkaar af te stoten zijn. 
Hierdoor is bouwen kinderspel!
Let op: bevat magnetische velden. 
Inhoud: 8 blokken. Afm. 9 x 18 x 9cm. - 
gewicht 0,3 kg.

8 delig Artikelnr. A00955 
Prijs: € 16,49 incl. btw: € 19,95
27 delig Artikelnr. A00957 
Prijs: € 57,81 incl. btw: € 69,95
64 delig Artikelnr. A00956 
Prijs: € 115,66 incl. btw: € 139,95

114 115



Pedalo® handvoetbal
Een spel dat niet stuk te krijgen is. 
Meet jezelf in een spel van 1 tegen 1 
of 2 tegen 2. Het is de mix van tactiek, 
slimheid en snelheid waarmee het spel 
te winnen is. Door het voetbalschijfje 
in het doel van de tegenstander te 
krijgen, kan men het spel winnen. 
Specificaties: massief beuken, berken 
multiplex. Afm: 57 x 45 cm. 
Gewicht: 1,6 kg. Artikel A00575  
Prijs: € 37,19 incl. btw: € 45,00

Stapelspel follies
Het spel kan alleen of met meerdere gespeeld worden. 
De blokken worden onder de spelers verdeeld. Om 
de beurt plaatst een speler een blokje op de toren. 
Degene die als laatste een blokje op de toren plaatst, en 
de toren stort vervolgens in, heeft verloren. Het spel 
bestaat uit 18 bouwstenen met verschillende afmetingen. 
Door de unieke geribbelde vlakken van de blokken valt 
de toren niet snel om. Bovendien voelen de blokken 
bijzonder prettig aan. De stenen zijn ideaal om hand-oog 
coördinatie te trainen. Inhoud: 18 stenen, 3 verschillende 
maten. Afmeting  doos. 9,0 x 36,5 x 6,0 cm. Artikel 
A00425 Prijs: € 29,75 incl. btw: € 36,00

Korxx cuboid pakket, 
naturel en gekleurd
Veilig bouwen kan met deze blokken van Korxx. 
Niemand zal zich bezeren doordat kurk van nature 
lekker zacht is. En toch zijn deze blokken stevig genoeg 
om er de grootste en mooiste creaties mee te kunnen 
maken. De blokken hebben afgeronde zijkanten en 
gepolijste oppervlakken. Geleverd in een handige 
katoenen opbergzak.
Cuboid starterspakket (rechthoekige blokken) 
19 blokken Artikel A00663 
Prijs: € 30,54 incl. btw: € 36,95
Cuboid kleuren starterspakket (rechthoekige 
blokken) 19 blokken Artikel A00664 
Prijs: € 35,50 incl. btw: € 42,95
Kuller starterspakket (ovale en ronde blokken) 
20 blokken Artikel A00665 
Prijs: € 30,54 incl. btw: € 36,95
Kuller Mix kleuren starterspakket (ovale en ronde 
blokken) 20 blokken Artikel A00666 
Prijs: € 35,50 incl. btw: € 42,95
Form starterspakket (diverse vormen)  
21 blokken Artikel A00667 
Prijs: € 30,54 incl. btw: € 36,95
Form Mix kleuren starterspakket  
(diverse vormen) 28 blokken Artikel A00668 
Prijs: € 43,76 incl. btw: € 52,95

Massage mandje
Een ideaal sensorische hulpmiddel met diverse rollen en 
verschillende vormen, gemaakt van soepel berkenhout. 
Geschikt voor alle leeftijden, stimuleert het aanraken 
en ook de concentratie wordt bevorderd. Een mandje is 
inclusief. Kenmerken • complete sensorische massagekit 
• massagerollen en zachte borstels • tactiele verkenning 
& stimulatie • elegant en natuurlijk glad berkenhout. 
Afmeting: Ø 22 cm  Materiaal: hout. Gewicht: 700 g. 
Artikelnr. A01068  Prijs: € 28,88 incl. btw: € 34,95

116 117



Waar of Raar - Thema Eten
Aansluitend bij de koffer ‘Ik Kies Mijn Eten’, zijn 
meerdere spelmethoden ontwikkeld, waaron-
der ‘Waar of Raar - Thema Eten’. Een spel over 
alledaagse situaties rond eten. De kaarten met 
vragen en uitdagende en soms ‘rare’ tekeningen 
brengen leerlingen en cliënten op een leuke, 
speelse manier met elkaar in gesprek. De vraag 
‘Is dit Waar of Raar’ is een onweerstaanbare uit-
nodiging tot gesprek. De dertig kaarten, met aan 
de ene zijde afbeeldingen en aan de andere zijde 
vragen, maken het makkelijker om met cliënten 
in gesprek te gaan over waarden en normen, hy-
giëne en veiligheid, gezondheid, keuzes, zelfregie 
en deelname aan de maatschappij. Onderwerpen 
zijn o.a. waar komt het eten vandaan, veiligheid 
en hygiëne in de keuken, gezond of ongezond, 
tafelmanieren en zelf eten kiezen. Artikelnr. A01019
Prijs: € 35,12 incl. btw: € 42,50

Zeg je Zegje
Zeg je Zegje is een spel met 120 
vragen over samen wonen en 
samen leven. Het laat deelnemers 
nadenken over hun zelfstandigheid 
(in wonen) en biedt hen de 
gelegenheid te zeggen hoe zij in 
een woonvorm met elkaar en 
hun begeleider om willen gaan. 
Het is bedoeld voor mensen 
die begeleid zelfstandig (gaan) 
wonen. Zeg je Zegje is vooral een 
communicatiespel, waarbij zowel 
praktische als emotionele en 
maatschappelijke gebeurtenissen 
aan de orde komen. Het is een 
speelse manier om elkaar beter te 
leren kennen en taken en regels te 
bespreken. Ook dit spel is begin 
2018 vernieuwd. Het aantal vragen 
is uitgebreid en de vraagkaarten 
zijn groter en mooier geworden. 
Artikelnr. A01013 
Prijs: € 35,00 incl. btw: € 42,35

Meer te vertellen
Meer te Vertellen is een speels hulpmiddel dat cliënten 
in gesprek brengt. Door hen te laten associëren op de 
afbeeldingen op de Praatkaarten komen er verhalen 
naar boven en worden ervaringen verteld en gedeeld. 
De Praatkaarten zijn onderverdeeld in thema’s: ze gaan 
over wonen, werken, vrije tijd, voorzieningen in dorp 
en stad en over mensen en hun sociale netwerk. De 
Vraagkaarten bevatten elk een eenvoudige afbeelding met 
een verdiepingsvraag. Door die naast een Praatkaart te 
gebruiken, worden deelnemers gestimuleerd na te denken 
en vragen te stellen. Zo worden keuzemogelijkheden 
ontdekt en leren ze bewuster beslissingen nemen. Dat helpt 
hen voor zichzelf op te komen en bevordert de inspraak. 
Artikelnr. A01014 Prijs: € 63,35 incl. btw: € 76,65

Zoveel te Zeggen
Zoveel te Zeggen is een speelse methode met 96 kaarten met vragen en 
afbeeldingen die mensen met een beperking met elkaar in gesprek brengt over hun 
leefwereld, zeggenschap en de kwaliteit van bestaan. Het is een speelse methode 
die helpt de cliënt of cursist centraal te plaatsen en hem prikkelt zijn ervaringen en 
gevoelens te delen en mee te praten. De spelmethode helpt effectief met mensen 
te werken aan empowerment, zeggenschap en eigen regie. Dat leidt tot betere 
gesprekken, meer acties en helpt op die manier de kwaliteit van hun bestaan te 
vergroten. Zoveel te Zeggen werkt prima voor individuele gesprekken, maar is met 
name ontwikkeld om de dialoog in een groep te bevorderen. Artikelnr. A01015
Prijs: € 86,36 incl. btw: € 104,50

Ik Kies Mijn Eten
De koffer Ik Kies Mijn Eten bevat zeven kleine flip-overs, ‘menudraaiers’, met 
in totaal 200 gelamineerde kaarten met 400 foto’s van ‘rauwe’ etensproducten 
aan de ene zijde en bereide producten aan de andere zijde. Door producten als 
bijvoorbeeld vlees, groente en pasta per categorie in een aparte ‘menudraaier’ 
te plaatsen, kunnen cliënten door de kaarten bladeren en zelf een keuze maken 
uit de onderdelen voor een warme maaltijd en op die manier zelf een menu 
samenstellen. Op die manier krijgen zij meer invloed op hun menukeuze. De flip-
overs met fotokaarten kunnen, naast elkaar gezet, een gekozen menu tonen. De 
kaarten nodigen ook uit tot gesprekken over maaltijdkeuzes, wat iemand wel en 
niet lekker vindt, en eventueel wat gezond en minder gezond is. De kaarten zijn 
ingedeeld in de volgende thema’s: Vlees, Vis, Groente, Vegetarisch, Salades, Zetmeel 
(zoals aardappelen, rijst, pasta), Schotels (samengestelde eenpansgerechten, zoals 
stamppot en chili con carne). Deel 2 gaat over het ontbijt en de lunch.
Deel 1 Artikelnr. A01016 Prijs: € 96,28 incl. btw: € 116,50
Deel 2 Artikelnr. A01017 Prijs: € 72,31 incl. btw: € 87,50

Kies je Eten (spelmethode)
Aansluitend bij de koffer ‘Ik Kies Mijn Eten’, zijn meerdere 
spelmethode ontwikkeld, waaronder ‘Kies je Eten!’ Een mooie 
aanvulling om op een speelse manier over eten, eetgewoonten, 
eetwensen, de maaltijdkeuze, tussendoortjes en gezond en ongezond 
eten met uw doelgroep in gesprek te gaan. Artikelnr. A01018
Prijs: € 40,08 incl. btw: € 48,50
 

Lijf & Liefde - het Lichaam
‘Lief & Liefde - thema het Lichaam’ gaat over het 
lijf, hygiëne, verzorging en uzelf mooi maken! Voor 
u aan contact en intimiteit met een ander toekomt, 
is het handig uw eigen lichaam te kennen en goed 
te kunnen verzorgen, iets te weten over mannelijke 
en vrouwelijke lijven én hoe u uzelf aantrekkelijk 
maakt voor de ontmoeting met de ander. Lijf & 
Liefde - thema het Lichaam bevat daarom kaarten met 
afbeeldingen van (delen van het) lichaam van mannen 
en vrouwen, kaarten met afbeeldingen over hygiëne, 
verzorging en over mooi maken. Artikelnr. A01020 
Prijs: € 40,08 incl. btw: € 48,50
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knutselen 
        met ouderen

Molen en Zeilboot
Knutselen voor de heren! Voor het maken van deze bouwwerken is 
geen gereedschap nodig. Met slechts een tubetje lijm is het bijzonder 
eenvoudig deze molen in elkaar te zetten. Alle onderdelen zijn door 
middel van lasertechniek reeds voorgestanst. Hierdoor wordt het 
voor vele mensen toch mogelijk een leuk  bouwwerk te creëren.
Molen 23 cm hoog Artikelnr. A00225 
Prijs: € 8,22 incl. btw: € 9,95
Zeilboot 42 x 15 x 32 cm  Artikelnr. A00226 
Prijs: € 14,26 incl. btw: € 17,25

Geluksrad
Een rad waarmee u geluk in eigen hand 
heeft ... 5 blanco kaarten kunt u zelf 
invullen met getallen, letters, speelideeën, 
sportbewegingen, diverse opgaven etc. 
Zo is dit geluksrad altijd boeiend en voor 
allerlei gelegenheden te gebruiken. Bij 
spelletjes, zomermarkten, in het groot, 
maar vooral ook in kleine groepen. 
Standaard en rad zijn gemaakt van hout. 
De afgebeelde voorbedrukte kaart wordt 
niet meegeleverd. Afmeting: 35,5 x 30 x 30 
cm, Ø 30 cm.  Artikelnr. A00413
Prijs: € 26,86 incl. btw: € 32,50Vogelhuisje

Iedereen kan hiermee zijn eigen bouwwerk 
op eenvoudige wijze in elkaar zetten. En wat 
is leuker om het huisje daarna alleen of met 
anderen te beschilderen? Alle onderdelen van 
het huisje zijn vooraf op maat gemaakt en zijn 
pasklaar voorbereid. 
Vogelhuisje bouwpakket (links afgebeeld) 
23 x 19 x 19 cm Artikelnr. A00262 
Prijs: € 16,49 incl. btw: € 19,95
Vogelvoederhuisje bouwpakket (rechts afgebeeld) 
17,5 x 14 cm Artikelnr. A00261 
Prijs: € 5,74 incl. btw: € 6,95

9 vaks Afm. 24 x 24 x 9 cm 
4 vaks Afm. 16 x 16 x 8,5 cm

Delfs Blauw Blond Artikelnr. A00275 
Prijs: € 23,10 incl. btw: € 27,95
Delfs Rood Artikelnr. A00276 Prijs: € 23,10 incl. btw: € 27,95
Delfs Ornament (afgebeeld) 
Artikelnr. A00277 Prijs: € 23,10 incl. btw: € 27,95
Moedersdag roosjes A00278 Prijs: € 23,10 incl. btw: € 27,95

4-vaks Ornament A00475 Prijs: € 16,49 incl. btw: € 19,95
4-vaks Rood A00476 Prijs: € 16,49 incl. btw: € 19,95
 

Theedozen
Maak nu eenvoudig uw eigen theedoos met dit complete 
knutselpakket. Alle onderdelen zijn aanwezig, inclusief een 
uitgebreide handleiding met foto-instructies. De onderdelen 
van de doos zijn al op maat gesneden. U zet de doos in 
elkaar en bekleedt het met een gewenst dessin. U heeft 
alleen een beetje lijm nodig. Het pakket bestaat onder 
andere  uit: doos, deksel, binnenwanden, knopje en label 
in oud zilver, zelfklevende foam, plakkatoen, zelfklevende 
suede bekleding etc. Erg leuk om cadeau te doen. 

Bloemenpers XXL
Een bloemenpers met een grote 
houten draaihendel. Comfortabel en 
gemakkelijk door iedereen te bedienen. 
Afmeting: 22 x 20 x 20 cm. 
Artikelnr. A00830
Prijs: € 28,10 incl. btw: € 34,00
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Memo creatief
Een leuk memoryspel voor creatieve mensen. De plankjes (6 x 6 
cm) kunnen individueel met een krijtje beschreven worden. En weer 
worden schoongepoetst. Een geweldig spel voor de geheugentraining. 
Het speelkistje bevat 24 plankjes, een doosje krijtjes en 2 
poetsdoekjes.Afm. 21 x 8,7 x 6,5 cm. Een artikel van Werkstätten 
Karthaus. Artikelnr. A00312 Prijs: € 26,53 incl. btw: € 32,10

Smuzi creative
Zachte en zeer gemakkelijk kneedbare 
pasta, waarvan de aangename  
textuur zorgt voor unieke sensaties. 
Aanbevolen door therapeuten, ook 
bij reumapatiënten. De aangename 
textuur zorgt voor rust en sereniteit.  
De kleur is eenvoudig aan te passen 
door het gebruik van een stift. Altijd 
herbruikbaar: bevochtig de pasta en 
alles is weer opnieuw te kneden. 
Inhoud: 350 gram. (afgebeeld) 
Artikelnr. A00794 
Prijs: € 24,75 incl. btw: € 29,95

Smuzi creative clay 65 gr. 
Inhoud: 65 gram pasta, 
4 spatels. Verpakt in een 
mooi doosje. 
Artikelnr. A00795
Prijs: € 12,36 
incl. btw: € 14,95

Kinetisch zand
Het is geen zand, geen klei en geen deeg. Het is Kinetic 
Sand, ofwel ‘sand in motion’. Als u het laat vallen of er 
doorheen roert, lijkt het wel te bewegen. Het laat geen zand 
achter op uw handen en is heel geschikt voor zintuiglijke en 
gevoelstherapie. Kinetic Sand is ook geschikt voor mensen 
met allergieën. Het is tarwe- en glutenvrij en niet giftig. 
Spelen met zand stimuleert de fijne motoriek. Kinetic Sand is 
hét perfecte materiaal om mee te spelen zonder richting te 
geven. Iedereen kan zijn eigen gang gaan. 
1 kilo Artikelnr. A00447 Prijs: € 12,36 incl. btw: € 14,95
5 kilo Artikelnr. A00446 Prijs: € 30,54 incl. btw: € 36,95

kneedbaar 
  en zacht
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Speksteen-set voor groepen
U kunt deze meest zachte steen zonder grote krachtinspanning of gereedschap 
gemakkelijk en snel bewerken. De steen vertoont in gepolijste toestand een 
structuur die aan marmer doet denken. Door al deze eigenschappen is het 
een uitstekend materiaal voor het maken van talloze vormen. Elk stuk steen 
wordt handmatig op kwaliteit en zuiverheid getoetst. De stenen bevatten 
geen schadelijke stoffen en kunnen zonder meer bewerkt worden. Speksteen 
is een zuiver natuurproduct. Inhoud: 10 spekstenen in ruwe vorm, rasp, 
schuurpapier, glansolie en handleiding. 
Artikelnr. A00799  Prijs: € 18,97 incl. btw: € 22,95

Speksteen-set Amulet 
Artikelnr. A00796  
Prijs: € 3,68 incl. btw: € 4,45 

Speksteen-set Schildpad
Inhoud: speksteen in een ruwe vorm van een 
schildpad, rasp, schuurpapier, glansolie en 
handleiding. Artikelnr. A00798 
Speksteen-set Dolfijn Artikelnr. A00797
Prijs: € 14,83 incl. btw: € 17,95

Speksteen-rasp
De ideale rasp voor elke speksteen-klus. 
Klein, gebogen. Artikelnr. A00800
Prijs: € 6,57 incl. btw: € 7,95

Sculptureblokken
Met deze blokken kan iedereen 
eindelijk een beeld of een vorm maken, 
zonder veel kracht te moeten zetten. 
Enkele eigenschappen van dit 
materiaal zijn: 
• zeer licht en zeer sterk 
• werkt gemakkelijk, gebruiksvriendelijk 
en snel 
• zeer verfijnde en gedetaillieerde 
vormen zijn mogelijk 
• kant-en-klaar materiaal - kan met 
zaag, ronde guts, rasp of vijl bewerkt 
worden. 
6 blokken 15 x 15 x 2,5 cm 
Artikelnr. A00429  
Prijs: € 9,88 incl. btw: € 11,95

3 blokken 15 x 15 x 5 cm Artikel A00430 
Prijs: € 9,88 incl. btw: € 11,95
Bijbehorend gereedschap: 
Rasp Sculpture Block en speksteen 
- 8 delig Artikelnr. A00460 
Prijs: € 24,75 incl. btw: € 29,95
Figuurzaagbeugel Sculpture Block 
Artikelnr. A00461 
Prijs: € 22,27 incl. btw: € 26,95
Gereedschap Sculpture Block en 
speksteen - 5 delig Artikelnr. A00462 
Prijs: € 14,46 incl. btw: € 17,50

KreisOlino ®
KreisOlino ® is zeer fascinerend 
en kleurrijk. U kunt eindeloos 
verschillende kleurcombinaties 
maken en deze reproduceren. 
Daarnaast ook erg leuk om een 
memospel te maken. Veilig in 
gebruik - geschikt om alleen 
mee te spelen - ook geschikt 
voor groepen - 40 tegeltjes - 20 
verschillende kleuren - 100% 
wolvilt. Artikelnr. A00676 
Prijs: € 70,21 incl. btw: € 84,95 
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kleuren met        
      ouderen

Mandala
Het inkleuren van de mandalamotie-
ven bevordert de concentratie en de 
creativiteit. 6 stempels, alle voorzien 
van een groot handvat. Hierdoor zijn 
de stempels zeer goed hanteerbaar. 
Inhoud: 6 motieven. Materiaal: 
kunststof en gummi.  
Afm. Ø 7,5 cm, Handgrepen: 4 cm 
hoog! Artikelnr. A00415 
Prijs: € 8,68 incl. btw: € 10,50
Bestelt u gelijk een bijpassend  
kussen mee.Artikelnr. A00416 
Prijs: € 3,22 incl. btw: € 3,90

Kleur natuur
In dit kleurboek staan veel 
vrolijke motieven. Om dit boek 
in te kleuren hoeft u geen 
kunstenaar te zijn en heeft u 
geen tekentalent nodig. Dure 
materialen zijn ook overbodig. 
Een beetje tijd, een paar potloden 
en stiften, dat is alles! Talloze 
mooie ontwerpen, goed voor 
uren kleur plezier en ontspanning. 
Paperback 128 pagina’s. 
Afm. 21 x 29,7 cm. Artikel A00433 
Prijs: € 8,96 incl. btw: € 9,99

Anti-stress kleurboek
Prachtig A3-kleurblok met de mooiste tekeningen van 
typisch Nederlandse afbeeldingen, zoals molens, tulpen 
en Hollandse huisjes. Hiermee waant u zich op een rond-
reis door eigen land. 40 pagina’s. Afm. 42 x 29,7 cm. 
Nederland Artikelnr. A00550 Prijs: € 9,42 incl. btw: € 9,99
Belgie Artikelnr. A00472 Prijs: € 8,48 incl. btw: € 8,99
Antwerpen Artikelnr. A00551 Prijs: € 9,42 incl. btw: € 9,99

Antwerpen



Mandala
Het inkleuren van mandala’s en andere 
tekeningen is rustgevend en erg leuk. 
Maak een keuze uit de afbeeldingen 
en kies iets wat bij uw stemming past. 
Deze speciale uitgave in ronde vorm 
is goed voor vele uren kleurplezier en 
ontspanning. Hardcover, 204 pagina’s.  
Artikelnr. A00784
Prijs: € 14,14 incl. btw: € 14,99

Kleur en vertel
Het boek, geïnspireerd op oude borduurpatronen, 
bevat 16 kleurplaten op stevig papier en wordt 
geleverd op A4-formaat. De zwart-wit illustraties 
onderscheiden zich door eenvoud, herkenbaarheid 
en duidelijke contouren. De platen stimuleren de 
herinnering en brengen een gesprek op gang. 
Folklore Artikelnr. A00392 
De jaren ’50 en ’60 Artikelnr. A00776
De jaren ’60 en ’70 Artikelnr. A00916 
Bijbels Artikelnr. A01078 
Prijs: € 8,96 incl. btw: € 9,50
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Senioren kleurboek
Ontspannen door te kleuren. Steeds 
meer mensen ontdekken de leuke 
hobby van het inkleuren van mooie 
tekeningen. 128 pagina’s. Paperback.
Afm. 21 x 29,7 cm. 
Artikelnr. A00439 
Prijs: € 8,48 incl. btw: € 8,99

Anti-knoeibakjes
Witte kunststofhouder 
inclusief 6 anti-knoeipotjes 
van elk 125 ml.
Inclusief een deksel, 
waardoor verf ook tijdelijk 
bewaard kan worden.
Afm. houder: 23 x 15 cm.  
Artikelnr. A00254 
Prijs: € 8,22 incl. btw: € 9,95

Extra dikke potloden
Unieke set Super Ferby kleur knotsen met de idea-
le driekantige vorm, waardoor niet snel vermoeide 
handen ontstaan. Lengte 18 cm. Stiftdikte 6,5 mm. 
Assortiment van 12 kleurknotsen. Artikelnr. A00263 
Prijs: € 16,49 incl. btw: € 19,95
Bijbehorende puntenslijper Artikelnr. A00890 € 1,95

Crayon rocks
Een doos met 64 soja waskrijtjes met ingebouwde ergono -
mische pengreep in 16 levendige kleuren bijzonder geschikt 
voor ouderen en mensen met een beperking.
Crayon Rocks zijn gemaakt van sojabonen uit de VS en zijn 
gekleurd met natuurlijke minerale pigmenten uit planten. 
De krijtjes zijn volledig natuurlijk en niet toxisch. 
8 stuks Artikelnr. A00322 Prijs: € 8,68 incl. btw: € 10,50
16 stuks A00323 Prijs: € 12,77 incl. btw: € 15,45
64 stuks (afgebeeld) A00324 Prijs: € 35,12 incl. btw: € 42,50

Acrylverf
Deze acrylverf van ‘Amsterdam’ is een kwalitatief uitstekende, 
waterverdunbare en vrijwel geurloze acrylverf. Korte droogtijd. Tuben 
(titaanwit, azogeel licht,  naftolrood middel, ultramarijn, oxydzwart)
Inhoud: 5 x 120 ml. Artikelnr. A00265 
Prijs: € 16,49 incl. btw: € 19,95

Kwastjes
3 kwalitatief hoogwaardige kwasten die bij 
iedereen bijzonder prettig in de hand liggen 
door hun softgrip. Per set van 3 verschillende 
maten. Dikten: 8 mm, 10 mm en 14 mm. 
Artikelnr. A00384 Prijs: € 5,99 incl. btw: € 7,25



de kracht van  
    herinnering

Doosje vol Herinneringen 
Een bewaardoos met daarin twintig historische foto’s van het dagelijks 
leven in het Nederland van de jaren 50/60. Heeft een luxe uitstraling 
door de linnen bekleding. Het speciale ontwerp is gebaseerd op prachtige 
Hollandse klederdrachtmotieven. De doos laat ook ruimte voor eigen 
foto’s of extra themaseries.
Het leukste doosje om samen op reis te gaan door herinneringen. 
A5-formaat. Artikelnr. A01108 Prijs: € 27,48 incl. btw: € 29,95

Themaseries
Diverse themasets van tien foto’s op A5- 
formaat uit de jaren ’50/’60 die een mooie 
aanvulling vormen op de basisset in het 
‘Doosje vol Herinneringen’. De volgende 
thema’s zijn verkrijgbaar: Amsterdam, 
Suriname, Antillen, Turkije, Marokko, 
Spelen, Strand, Koninklijk Huis.
Prijs: € 13,72 incl. btw: € 14,95

Amsterdam Artikelnr. A01112, 
Suriname A01113, Antillen A01114, 
Turkije A01115, Marokko A01116, 
Spelen A01117, Strand A01118, 
Koninklijk Huis A01209.

Aanvulling 2019/2020
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  verhalen 
komen tot leven    

Raadspel van beelden
Een houten bord van A4-formaat waarin mooie 
afbeeldingen van vroeger geplaatst kunnen worden. 
Een uitstekend spel waarbij men het geheugen op 
een spelende wijze kan trainen. Uit beukenhout 
vervaardigd bord met 8 losse deksels, die eenvoudig 
met een handvat kunnen worden weggenomen. 
Afgebeelde foto is niet inbegrepen. Artikelnr. A00359 
Prijs: € 27,69 incl. btw: € 33,50

Vragenderwijs Holland combineert 
het plezier van het spelen van een spel 
met geheugentraining, het ophalen van 
herinneringen en kennis van Nederland 
opdoen. Het populaire Holland-thema 
maakt het spel voor veel doelgroepen, 
jong of oud, interessant. De combinatie 
van tekeningen met vragen maakt het 
uitermate geschikt om mensen met 
concentratie- en geheugenproblemen 
op een plezierige manier te activeren.
Vragenderwijs Holland Deel 1 is de 
nieuwste koffer met spelkaarten 
in de zeer bekende en succesvolle 
Vragenderwijsserie. In dit nieuwe 
deel is de basis van het spel hetzelfde 
gebleven, maar zorgt een aantal 
vernieuwingen ervoor dat het spel 
nog breder en prettiger inzetbaar 
is. De spelkaarten zijn nu dubbel zo 
groot, waardoor de afbeelding op 
de spelkaarten veel groter is. Voor 

sommige doelgroepen is dit erg fijn. 
Ook passen er nu drie vragen op de 
spelkaarten, wat het voor de spelleider 
makkelijker maakt om dieper op een 
onderwerp in te gaan. Doordat vraag 
2 en 3 wat moeilijker zijn dan vraag 1 
is het spel makkelijker inzetbaar voor 
mensen met verschillende niveaus van 

Vragenderwijs Holland deel 1

functioneren: de spelleider maakt aan 
de hand van zijn doelgroep de keuze 
of hij alleen vraag 1 gebruikt of ook de 
tweede en derde vraag.
Vragenderwijs Holland Deel 1 bevat 
150 spelkaarten verdeeld over drie 
thema’s: Eten & Drinken, Gewoonten 
& Gebruiken, Plekken & Plaatsen. 
De koffer bevat naast de algemene 
handleiding met werkvormen per 
thema een antwoordenkaart en een 
overzichtskaart met alle onderwerpen 
en tekeningen. Artikelnr. A01238  
Prijs: € 88,43 incl. btw: € 107,00

los gebruikt worden, maar ook erg leuk 
in combinatie met ons spel ‘Raadspel 
van beelden’. 20 foto’s op A4 formaat. 
Artikelnr. A01215 
Prijs: € 18,30 incl.btw: € 19,95

Houten blokken - Mensen
Robuuste en mooi vormgegeven houten blokken, aan beide zijden bedrukt 
met afbeeldingen van mensen. Deze blokken vormen een ideaal startpunt 
om verhalen te creëren, herinneringen op te halen en gesprekken te 
voeren. De 20 mm berkenmultiplexblokken zijn glad om aan te raken 
en zijn gemakkelijk te hanteren. Bevat afbeeldingen van 8 verschillende 

kinderen en 24 volwassenen die verschillende leeftijden, 
beroepen, culturen, religies en handicaps vertegenwoordigen. Met 
de afbeeldingen kan iedereen de kenmerken van andere mensen 
herkennen en relativeren. De blokken geven een beeld van 
verschillende culturen, achtergronden en levensstijlen. Grootte 
van volwassene: 125 mm grootte van kind: 80-90mm. 
32 blokken. Artikelnr. A01154  Prijs: € 53,31 incl. btw: € 64,50

Memo - Welke dieren 
horen bij elkaar?
Welk jong hoort bij welk dier? Herken 
het dier, pak het plankje en zoek ze 
moeder en kind bij elkaar. Door de 
dikte van de houten plankjes zijn ze 
gemakkelijk te hanteren. Zie ook 
‘Memo - Welke groente en fruit 
horen bij elkaar’ voor alle mogelijke 
spelvarianten.
Afmetingen: 70 x 70 x 10 mm. 
14 paar beuken multiplex vierkante 
plankjes. 28 plankjes. 
Artikelnr. A01158
Prijs: € 18,60 incl. btw: € 22,50

Memo - Welke groente en fruit horen bij elkaar?
Welke doorsnede hoort bij welke groente of fruit? Herken de afbeelding, pak 
het plankje en zoek ze bij elkaar. Door de dikte van de houten plankjes zijn ze 
gemakkelijk te hanteren. Dit veelzijdige spel biedt eindeloze mogelijkheden om 
groente en fruit te herkennen en te groeperen. Het spel kan op verschillende 
manieren worden gebruikt: 
1) Als match-spel leg alle tegels open en match de doorsnede met de 
bijbehorende groente of het fruit. 
2) Als een memo-spel draai alle tegels met de voorkant naar beneden en 
probeer te onthouden wat waarbij hoort. 
3) Voor het sorteren in groepen, bijvoorbeeld op kleur of groente en fruit 
van elkaar gescheiden.  

Afmetingen: 70 x 70 x 10 mm. 
14 paar beuken multiplex 
vierkante plankjes.
28 plankjes.  
Artikelnr. A01159  
Prijs: € 18,60 incl.btw: € 22,50

Uit de oude doos
Een reeks foto’s met hierop allerlei 
herkenbare beelden van vroeger. Foto’s 
van het huishouden, werk, een dagje uit 
en nog veel meer. Voor iedereen is er 
een moment van herkenning, waarbij 
verhalen opnieuw tot leven komen. 
Geniet van deze prachtige foto’s. 
Afgedrukt op kwalitatief hoogwaardig 
papier. Formaat A4. De foto’s kunnen 
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Scrabble XL incl. draaiplateau
Het klassieke woordspel in een nieuw jasje!
Vorm op elkaar aansluitende woorden met de letterblokjes. Elk letterblok-
je heeft een eigen puntenwaarde. Maak handig gebruik van de bonusvakjes 
op het bord om zo veel mogelijk punten te scoren. De winnaar is de speler 
die het hoogste aantal punten heeft behaald. Bij deze versie is alles XL: 
het spelbord, de spelregels en de letterblokjes. Zo is het spel ook geschikt 
voor slechtzienden. Het spelbord is ook voorzien van een “tilelock”-sys-
teem, dat ervoor zorgt dat alle blokjes zeker op hun plek blijven tijdens 
het spel. Ten slotte kan het bord ook gemakkelijk gedraaid worden door 
een pin met bal op de onderkant, waardoor het steeds leesbaar is voor alle 
spelers. Inhoud: 102 letterblokjes, 4 plankjes, 1 letterzakje, 1 XL-spelbord
Afm. Bord: 38 x 38 x 5,5 cm. Letterblokjes (2.4 cm)
Artikelnr. A01119 Prijs: € 41,28 incl. btw: € 49,95

Puzzel 100 stukjes XXL
Puzzel van extra groot formaat: 34 x 49 cm. 
Elk puzzelstuk is 5x zo groot als een puzzelstuk van
een 1000 stukjes puzzel.
Prijs: € 14,01 incl. btw: € 16,95 

De boederij van Olive Artikelnr. A01211

Het kleine hulpje van vader 
Artikelnr. A01212

Familie Kerstwinkel Artikelnr. A01213

De geheime tuin Artikelnr. A01239
Boerderij vriendjes Artikelnr. A01241

De gouden heuvel Artikelnr. A01240

    puzzels 
voor ouderen 

Koning en familie
Deze puzzels van Koning Willem-
Alexander en zijn gezin en Prinses 
Beatrix zijn exclusief voor SpelPlus 
gefabriceerd. De puzzels bestaan uit 
48 grote houten stukken met een dikte 
van 6 mm. Afm. 40 x 51 cm. Dankzij 
dit formaat liggen de puzzelstukken 
zeer prettig in de hand. Als extra 
wordt een poster met dezelfde 
afmetingen meegeleverd. Deze kan als 
onderlegger gebruikt worden waarop 
de puzzelstukken neergelegd kunnen 
worden. Het puzzelen is zo voor 
iedereen toegankelijk. 
Prijs: € 34,67 incl. btw: € 41,95 

Puzzel Koninklijke 
familie 
Artikelnr. 
A01210 

Puzzel Prinses Beatrix - 80 jaar 
Artikelnr. A00944
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Fidget Widget Tool Kit
De Fidget Widget Tool Kit helpt 
om handen bezig en ontspannen te 
houden. Het is een nieuw project van 
onze bekende leverancier van ‘Schil-
deren met water’ in samenwerking 
met de Alzheimer’s Society UK.
De Fidget Widget Toolkit bevat 5 
speciaal ontworpen voorwerpen met 
elk een bepaalde beweging; draai, 
schuif of rol. De beweging kan een 
persoon helpen te ontspannen of te 
kalmeren. Of eenvoudig om repete-
rende handelingen te ondersteunen.
Prachtig uitgevoerd. Gemaakt van 
kwalitatief hoogwaardig hout. 
Gelakt en dus goed schoon te 
houden. Bevat: 5 onderdelen - een 
verpakking - opgesplitst in 5 
afzonderlijk doosjes.
Afmetingen: 19 x 14 x 14 cm. 
Artikelnr. A01111 
Prijs: € 57,81 incl. btw: € 69,95

    spelen bij 
 dementie 

Activiteitenschort
Speciaal voor mensen met 
dementie. Het ideale schort voor 
verschillende activiteiten.
Mensen die onrustig zijn met hun 
handen, kunnen allerlei kleine 
activiteiten doen, zonder er 
gefrustreerd door te raken. Ideaal 
om de fijne motoriek te blijven 
trainen. Spelen met een koord - 
openen en sluiten - zakje vullen en 
nog vele andere bezigheden.
Materiaal: 100% katoen. 
Afm. ca. 118 x 72 cm. 
Band is ca. 70 cm. 
Halsomtrek tot ca. 45 cm. 
Buikomvang tot ca. 150 cm.
Artikelnr. A01170
Prijs: € 60,50 incl. btw: € 73,20

Angèle heeft U nodig!
‘Angèle heeft U nodig!’ stimuleert tot 
het uitwisselen van gedachten rond 
alle uitdagingen die we tegenkomen 
bij het omgaan met personen met 
dementie. Met ontmoetingskaarten, 
situatiekaarten, belevings- en 
kenniskaarten laat het bordspel u de 
frustraties en de weerstand beleven 
zoals personen met dementie dit kunnen 
beleven. Het daagt de spelers uit om 
deze emoties en reacties te leren kennen 
als normale menselijke reacties.
Angèle heeft het nodig dat wij haar 
zien als een volledig persoon en haar 
respecteren. Ze heeft het nodig dat 
wij hààr zien en niet haar aandoening. 
Dit spel leert ons dat de aanpassing 
van de omgeving aan de persoon die 
aan dementie lijdt moet komen en niet 
omgekeerd.
Het bordspel ‘Angèle heeft U nodig!’ 
is bedoeld voor iedereen in de 
omgeving van personen met dementie: 
zorgpersoneel in de breedste zin van 
het woord, mantelzorgers, familieleden, 
vrienden, vrijwilligers en ook voor alle 
studenten zorgkunde, verpleegkunde en 
aanverwante beroepen.
Artikelnr. A01109
Prijs: € 61,94 incl. btw: € 74,95

Kom tot rust met de natuur - DVD / CD
Deze DVD’s en CD’s voeren u mee naar de natuur, naar speciale 
plaatsen, rivieren, bossen en dieren in het wild en in de zee.
Maak uw keuze uit drie verschillende DVD’s (60 min.) en een CD (30 
min.), geniet van de beelden en geluiden en kom heerlijk tot rust. Bevat 
alleen beelden en geluiden - geen muziek - niets is ingesproken.
Kom tot rust met de natuur - DVD Artikelnr. A01086 
Prijs: € 18,97 incl. btw: € 22,95
Kom tot rust met de natuur Deel 2 - DVD Artikelnr. A01087 
Prijs: € 18,97 incl. btw: € 22,95
Kom tot rust, op het water - DVD Artikelnr. A01085 
Prijs: € 18,97 incl. btw: € 22,95
De geluiden van de natuur - CD Artikelnr. A01088 
Prijs: € 14,83 incl. btw: € 17,95
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Interactieve 
robot Hond
Reageert, beweegt en maakt geluid 
net als een echt hondenpuppy. 
Speciaal ontworpen als gezelschapsdier 
voor ouderen. De eigenschappen 
van de hondenpuppy zijn hetzelfde als 
die van de Interactieve Robot Kat. 
Artikelnr. A01124
Prijs: € 175,00 incl. btw: € 211,75

Rubens Baby
Rubens Baby weegt 700 gram 
en is 45 cm lang. Haar lijfje is 
zo realistisch mogelijk gemaakt. 
Dus bijvoorbeeld met een navel 
en een spleetje. Emma kan op 
haar duim zuigen en kan haar 
tong uitsteken. 
Rubens Baby is handgemaakt 
en kan worden gewassen 
in de wasmachine. Er zijn 6 
verschillende baby’s geboren. 
Molly Artikelnr. A01256, Max 
A01257, Nora A01258, Emma 
A01259, Erik A01260, Nils A01261 
Prijs: € 53,68 
incl. btw: € 64,95

vochtige doek schoonmaken. Af en 
toe kunt u ook een desinfectiemiddel 
toepassen dat op textiel gebruikt mag 
worden. Werkt op 4 x LR14C alkaline 
batterijen. Deze zijn inbegrepen.
Leverbaar in de kleuren oranje, zilver 
grijs of zwart wit.
Oranje Artikelnr. A01121
Zilver Grijs A01122, 
Zwart Wit A01123.
Prijs: € 175,00 incl. btw: € 211,75

   knuffelen en 
      voelen 

Molly

Erik

Nils

Emma

Max

Nora

Kleur- en vertelboek - Beroepen
Kolenboer, lantaarnopsteker, dienstmeid, perronchef … 
Allemaal verdwenen beroepen waar bepaalde generaties vast 
mooie verhalen over kunnen vertellen. In dit nieuwe kleur 
& vertelboek staan 16 kleurplaten met dit soort beroepen. 
Opnieuw herkenbaar en eenvoudig getekend wat kan leiden 
tot verrassende gesprekjes en mooie momenten van afleiding 
en invulling.
Het formaat is A4 en de platen zijn op stevig papier gedrukt, 
waardoor zowel stiften als kleurpotloden geschikt zijn om 
te gebruiken. Het kleur & vertelboek wordt geleverd in een 
mooie plastic omslaghoes. Artikelnr. A01110 
Prijs: € 9,13 incl. btw: € 9,95

Interactieve robot Kat
Reageert, beweegt, spint en miauwt als 
een echte kat. Speciaal ontworpen als 
gezelschapsdier voor ouderen.
Deze prachtige kat ziet er niet alleen 
zeer levensecht uit, ze voelt en klinkt 
ook net als een zachte kat. Met haar 
heerlijk zachte vacht, haar kalmerend 
gespin en gezellige gemiauw is ze een 
prachtige aanwinst voor iedereen die 
van dieren houdt. Door de ingebouwde 
sensoren reageert deze kat op aaien, 
knuffelen en beweging, net als de echte 
katten die je kent.
Met een schuifje onder de vacht op 
haar buik kan de kat worden aan en 
uit gezet, met de extra mogelijkheid 

het geluid uit te zetten - Een vrolijke 
miauw klinkt als je de kat aanzet en zij 
zal af en toe met vriendelijk gemiauw 
om aandacht vragen - Aai je de kat 
over de linkerwang, dan zal zij haar 
kopje naar je hand bewegen - Aai je 
de kat achterop haar kop of rug, dan 
gaat zij vrolijk spinnen - Wanneer je 
de kat blijft aanhalen, dan rolt zij op de 
rug, zodat je haar ook op de buik kunt 
aaien - Op een gegeven moment zal zij 
ontspannen de ogen sluiten en genieten 

van de knuffelsessie - Wanneer de 
kat een paar minuten niet aangehaald 
wordt, sluit zij haar ogen en gaat 
‘slapen’. Een klopje op de rug maakt 
haar weer wakker.
De kat kan niet gewassen worden. U 
kunt de kat wel regelmatig met een 
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InmuDANCE
Muzikale stimulering van de zintuigen waardoor je wilt dansen en 
bewegen. Met de ritmische beats van de InmuDANCE word je vrolijk 
en gemotiveerd om te bewegen.
De Inmu heeft een muzikaal universum dat zich ontwikkelt naargelang 
je beweegt. In combinatie met aangename vibraties, zorgt dit ervoor 
dat er meerdere zintuigen tegelijk gestimuleerd worden. Je bent een 
onderdeel van het creëren van de muziek, die geïnspireerd is op de 
jaren 60 en de Bossa Nova, wanneer je de Inmu beweegt, aanraakt en 
ermee schudt.
InmuDANCE is ontwikkeld voor mensen die lijden aan dementie, maar 
is ook geschikt voor gebruik door kinderen en volwassenen met een 
mentale of fysieke beperking.
Een Inmu heeft geen bluetooth, luidsprekers of iets anders nodig 
om gebruikt te worden. Er is geen app en geen afstandsbediening en 
ook geen knoppen. Raak hem gewoon aan en hij begint te spelen en 
reageert op jou.
GESCHIKT VOOR: Cognitieve- en bewegingstherapie en 
stimulering van de zintuigen. Artikelnr. A01099 
Prijs: € 714,01 incl. btw: € 863,95

Inmu accessoires
InmuRELAX extra hoesje katoen 
Artikelnr. A01230 
Prijs: € 55,00 incl. btw: € 66,55 

InmuDANCE extra hoesje 
Artikelnr. A01231 
Prijs: € 66,99 incl. btw: € 73,80

Inmu extra charger 
Artikelnr. A01242 
Prijs: € 30,00 incl. btw: € 36,30

      “Soms is het niet eenvoudig om de bloeddruk 
van een cliënt op te meten. Het leidt vaak tot een 
          stress-achtige situatie. Sinds we de Inmu hebben, 
    behoren dat soort momenten tot het verleden. 
             Het kussen geeft een rustige en een fijne afleiding.” 
    Marjorie Lammers - Coördinator Activiteitenbegeleiding - 
                          Zonnehuisgroep Amstelland - Locatie De Luwte

activiteit kalmer doen verlopen. Het is 
ook goed om in slaap te vallen en zorgt 
voor een betere nachtrust.
Materiaal: 100% organisch katoen.  
Vulling: paardenhaar. Wasinstructies: 
de hoes is machinewasbaar op 40 
graden (hoes in katoen). Omvang en 
gewicht: 22cm x 23cm - 520 gram (zon-
der verzenddoos). Kleuren: organisch 
katoen: enkel blauw. Lader: 240V-lader 
inbegrepen. Levensduur batterij: Lithi-
um-ionbatterij (herlaadbaar). Batterij 
gaat tot drie weken mee, bij regelmatig 
gebruik. Volume is instelbaar. 
Stevigheid: bestendig tegen schokken 
en vallen. Garantie: 2 jaar. 
Artikelnr. A01097 
Prijs: € 693,80 incl. btw: € 839,75

De muziek is zacht en meditatief. 
De InmuRELAX heeft een zachte 
geluidspuls, die je kunt voelen in je 
vingers of wanneer je hem op je borst 
houdt. Dit helpt de persoon die aan 
dementie lijdt om zijn of haar eigen 
lichaam te voelen en een moment van 
rust te vinden. Zelfs als je de muziek 
niet kunt horen. 

InmuRELAX katoen fleece
         voor kalme en ontspannende momenten

De hoes is gemaakt van zacht katoen, 
dat aangenaam aanvoelt wanneer je 
hem tegen je lichaam aanhoudt of je 
vingers over de gouden lijn laat gaan. 
Inmu heeft een zakje dat hem zelfs 
voor de zwaksten gemakkelijk vast te 
houden is.
De InmuRELAX is goed in het verla-
gen van nervositeit en rusteloosheid 

bij mensen die lijden aan dementie. In 
situaties die oncomfortabel kunnen 
aanvoelen (bijv. hulp bij de dagelijkse 
hygiëne of verplaatst worden) kan dit 
het stressniveau helpen verlagen en de 

        “We gebruiken de Inmu in Verpleeghuis 
Oudshoorn voor bewoners die dementie hebben en   
     gespannen zijn. Wij zien hen zichtbaar genieten 
   van het horen en voelen van de muziek. 
       De Inmu is een op het oog eenvoudig kussentje  
         dat een prachtige reactie teweeg kan brengen. 
               Wij vinden het een prachtige aanvulling op 
                   de zorg die wij leveren!” 
     Peggy van Hemessen - Coördinator Dagbesteding Uitbureau -     
                        Verpleeghuis Oudshoorn
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Nieuw op De BeleefTV
 
+ De Spellendoos  Pakket gevuld 
met 12 bekende spellen zoals bo-
ter-kaas-en-eieren, Vier-op-een-Rij en 
Mens-erger-je-niet. Het pakket is ge-
schikt voor verschillende doelgroepen 
en biedt vermaak voor alle niveaus.
+ Het Jukebox Menu  Muziek is 
één van de laatste dingen in het brein 
dat vertrekt. Ook voor mensen met 
dementie in een vergevorderd stadium. 
Vaak komen naar aanleiding van de 
muziek allerlei herinneringen, verhalen 
en emoties los.
+ Het Compleet Software 
abonnement  Omdat er inmiddels 
zo veel verschillende mogelijkheden 
zijn voor De BeleefTV kunt u nu ook 

kiezen voor het softwareabonnement. 
Voor slechts € 99,- per maand heeft u 
toegang tot alle beschikbare software.
+ Budgetmodel  Om De BeleefTV 
voor nog meer zorginstellingen reali-
seerbaar te maken is het Budget Model 
toegevoegd als optie. Deze kent minder 
functionaliteiten dan het Premium 
Model, maar is daardoor voordeliger in 
de aanschaf.

De BeleefTV is nu beschikbaar vanaf  
€ 4.699,- (Budget Model i.c.m. het 
Compleet Software abonnement, 
exclusief btw).  

De Beleef TV
De BeleefTV is een grote interactieve touchtafel, speciaal ontwikkeld voor mensen met dementie. 
Door het spelen van stimulerende spelletjes, het luisteren van muziek en het ophalen van 
herinneringen brengt het de bewoners van zorginstellingen dichter bij elkaar en hun omgeving. 
De verschillende spelletjes dagen de cliënten zowel mentaal als fysiek uit. Op deze manier worden 
de hersenen en de fijne motoriek op een prettige wijze gestimuleerd. De BeleefTV zorgt voor een 
waardevolle dagbesteding die garant staat voor plezier en positieve prikkeling van de hersenen. 

Neem voor alle mogelijkheden 
en een offerte op maat contact 
op met SpelPlus.

Wilt u de BeleefTV zelf 
uitproberen en al zijn 
mogelijkheden ervaren?
Dat kan middels een gratis en vrijblij-
vende proefweek bij u op locatie. 
Op deze manier kunt u zelf ervaren 
welke invloed De BeleefTV heeft op 
uw bewoners of uw cliënten in hun 
vertrouwde omgeving.

Erger jij je? Voor slechtzienden
Dit bordspel is zeer geschikt voor ouderen, 
slechtzienden en blinden, maar ook voor jong en 
oud, grote en kleine kinderen. De speelstukken zijn 
speciaal ontworpen voor blinden en slechtzienden 
(gemakkelijk te grijpen, verschillende vormen). 
Het bord is voorzien van uitsparingen, zodat 
een blinde / slechtziende persoon zich beter kan 
oriënteren. Bord van berken multiplexboard, 18 
mm dik. Oppervlak behandeld met olie-wasmengsel. 
Gekleurde speelfiguren. 
Artikelnr. A01126  Prijs: € 102,75 incl. btw: € 112,00 

Naald- en draadblokken
Rijgplezier voor klein en groot. Deze drie rijgblokken hebben elk een andere 
geometrisch vorm. De blokken zijn prettig en gemakkelijk te hanteren, 
waardoor iedereen gemakkelijk uiteenlopende handarbeidoefeningen kan 
uitvoeren. Artikelnr. A01153 Prijs: € 24,75 incl. btw: € 29,95

Multi-sensorische ballen
Een veelzijdige sensorische ballenset met 9 paar 
verschillend voelbare en kleurrijke ballen, opgeborgen 
in een zwarte tas. Deze set stimuleert sensorische 
verkenning en kan bijzonder veelzijdig worden toegepast. 
De tas heeft een zachte, fluwelen touch-afwerking met 
vouwsluiting en is wasbaar in de machine. 
Balletjesgrootte: ca. 55 mm doorsnede. 
Grootte van de tas: 340 x 300 mm. 18 ballen
Artikelnr. A01157 
Prijs: € 33,02 incl. btw: € 39,95

        Afmetingen: 
     bord 51 x 51 cm  
figuren 53/65 mm hoog 
dobbelstenen 30 x 30 mm 
Gewicht: 2 kg. 
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Altijd 4
Vergelijkbaar met het spel Erger jij je? 
Altijd 4 is gemaakt voor slechtzienden. Ook bij dit spel 
is ermee rekening gehouden dat het spel gespeeld kan 
worden door slechtzienden en blinden.
De speelstenen moeten horizontaal, verticaal of diagonaal 
op een of meerdere niveaus worden geplaatst. Het doel 
is om een rij van vier van je eigen stenen te creëren. 
Gedurende het spel zullen de spelers elkaar proberen te 
hinderen, om als eerste het doel te kunnen bereiken. 
Het bordspel bestaat uit 32 donkere blokken en 32 naturel 
gekleurde prisma’s. Bord van berken multiplexboard, 
18 mm dik. Afmetingen: bord: 51 x 51 cm. 
Gewicht: 2 kg. Artikelnr. A01127 
Prijs: € 102,75 incl. btw: € 112,00 

Ontdekkingsset
Een 6-delige set waarmee iedereen de wereld anders 
zal gaan zien. De lenzen met diverse kleuren kunnen 
voorwerpen in andere kleuren veranderen. Ook een 
gigantisch vergrootglas en twee spiegels laten attributen 
veranderen in onvoorspelbare vormen. De frames kunnen 
op elkaar gestapeld worden voor nog meer leuke effecten. 
Set bevat: transparant acrylrood, blauw, geel, vergrootglas 
(met 3x vergroting), dubbelzijdige bolle spiegel en vlakke 
spiegel. Framegrootte 185 x 120 mm (binnenmaat 80 mm)
Artikelnr. A01137 Prijs: € 28,51 incl. btw: € 34,50

Voellotto
Plaats alle 12 tactiele houten cilinders op het 
corresponderende oppervlak van het houten 
bord. Mooi en robuust vervaardigd spel. Dit 
artikel is geschikt als spel en als sensorische 
prikkel. Afmetingen: 220 x 170 x 35 mm.
Artikelnr. A01152 
Prijs: € 14,46 incl. btw: € 17,50 

Balansspel
Wanneer schommelt de plaat? Een 
fantastisch spel dat door iedereen 
gespeeld kan worden.
Twee spelers (er kan ook in teams 
gespeeld worden) plaatsen om de beurt 
een speelstuk van zijn of haar kleur op 
het groene bord. Degene die als laatste 
een speelstuk op het bord kan plaatsen 
zonder dat het bord uit balans raakt, 
wint het spel. Bewegen, coördinatie, 
motoriek en strategie zijn belangrijke 
eigenschappen van dit spel.
Inhoud: basisplaat, arm en groene plaat, 
15 rode stukjes, 15 blauwe  
stukjes. Artikelnr. A01128 
Prijs: € 36,60 incl. btw: € 39,90

  spelen 
      met 
 zintuigen 
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“Met muziekbegeleiding probeer je 
mensen tot actie of ontwikkeling te la-
ten komen. Kwaliteit van leven is voor 
ieder mens belangrijk. Als je de hele 
dag niets doet, niets hebt waarop je je 
kunt richten, dan wordt de wereld erg 
klein. Ieder mens heeft recht om zich 
te blijven ontwikkelen. Samen muziek 
maken is samen contact maken. En 
contact is de eerste vereiste voor 
ontwikkeling. 
Ouderen zitten vaak vrij passief in hun 
stoel en willen niets doen. Zodra er 
muziek is of liedjes worden gezongen, 
zie je ze opleven, meedoen of zelfs in 
beweging komen. Muziek heeft au-
tomatisch impact. Zodra je een toon 
hoort of zelfs alleen maar een trilling 
voelt. 
Soms willen ouderen zelf muziek 
maken, maar kunnen ze niet hun 
twee handen gebruiken of slechts een 
minimale beweging met hun lichaam 
maken. Dat maakt niet uit. Een sim-
pele tik dat een geluid produceert is 
al genoeg. Die tik, dat ene geluid, is al 
genoeg om trots te zijn. Trots op een 
mate van zelfbeschikking.
Ik ken een man op leeftijd. Hij woont 
in een verzorgingshuis. Zodra hij de 
gemeenschappelijke zaal binnenkomt, 
komt er letterlijk niets uit zijn handen. 
Zijn verzorgers kunnen niets vinden 
om hem te activeren. Hij blijft maar 

Dat ene geluid
Esther Scheepstra is muziekbegeleidster en werkt met 
de instrumenten van SpelPlus. Ze speelt samen met 
ouderen en bij de dagbesteding in Ons Tweede Huis 
met kinderen. “Muziek is heel laagdrempelig. Samen 
muziek maken is samen contact maken.”  

zitten, passief voor zich uit staren. 
Ik ben naast hem gaan zitten en gaf 
hem de stokken van een triangel. 
En zomaar, uit het niets, pakt hij het 
stokje. We spelen om toerbeurten. Er 
klinken klanken. Hij beweegt. Hij kijkt. 
Hij lacht.
Bij kinderen is het weer anders. Ze 
zijn heel leergierig. Met muziek kan ik 
ze van alles aanleren, zoals de seizoe-
nen. Maar muziek is vooral emotie.
Ik herinner me een moment met een 
klein jongetje. Hij kwam thuis over-
dag na school. Zijn moeder zei dat 
hij een beetje anders was vandaag. 
Zijn leraar had afscheid genomen. Hij 
was al nooit erg spraakzaam, maar nu 
was hij ingetogen en stil teruggetrok-
ken in zichzelf. We begonnen piano 
te spelen. Samen. Na een kwartier 
hoorde ik een diepe zucht naast me. 
‘Ik voel me een beetje verdwaald’, zei 
hij tegen me. Een traantje rolde over 
zijn wang.
Langzaam speelden we van mineur 
naar vrolijkere tonen. En langzaam zag 
ik hem opleven. Zag ik een lach in zijn 
ogen.”

Maxi Xylophone
Grote Xylofoon. 8 houten tonen 
met schaal DO-C / DO-C. 
Houder is gemaakt van een zacht 
materiaal waardoor het instru-
ment gemakkelijk op schoot kan 
worden gehouden. Tevens is het 
instrument met een hand vast te 
houden en met andere hand te 
bespelen. 
Afm. 60 x 44 x 80 cm. 
Artikelnr. A01192 
Prijs: € 119,01 
incl. btw: € 144,00

“Even die emotie aanraken, dat is zo mooi en zo helend.
            Dat is de magie van muziek. 
          Dat is een klank. Dat is dat ene geluid.”

Campan
Vijf klokkengeluiden in pentatonisch bereik 
DO-C / RE-D / MI-E / SOL-G / LA-A. 
Ze kunnen uit de houder verwijderd worden, 
om ze ook afzonderlijk te kunnen gebruiken. 
Inclusief 5 kloppers. 
Afm. 53 x 45 x 28 cm. 
Artikelnr. A01207
Prijs: € 98,35 incl. btw: € 119,00
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Duet
Dit station bestaat uit twee trommels van Ø 25 en Ø 
30 cm. Trommels die stembaar zijn, plus een koperen 
cimbaal Ø 30 cm. Instrumenten zijn ook geschikt om 
zonder standaard te gebruiken. Drie kloppers worden 
meegeleverd. Afm. 76 x 44 x 36 cm. Artikelnr. A01199 
Prijs: € 147,93 incl. btw: € 179,00

Trisun
Uniek en geschikt voor elke 
therapie met muziek! Deze set 
bestaat namelijk uit drie instru-
menten die alle tegelijk bespeeld 
kunnen worden. Ook kunnen 
de instrumenten afzonderlijk 
bespeeld worden. 
Afm. 40 x 30 x 40 cm. 
Artikelnr. A01195 
Prijs: € 99,13 incl. btw: € 119,95

Birla
Een station dat uit 2 instrumenten bestaat. Beide 
instrumenten kunnen tegelijk worden bespeeld door te 
draaien of te schrapen. De instrumenten zijn ook 
afzonderlijk te gebruiken. De instrumenten zijn van de 
voet afneembaar. Afm. 40 x 30 x 15 cm. 
Artikelnr. A01194 
Prijs: € 95,04 incl. btw: € 115,00 

Oer muziekspeler
Deze muziekspeler is zo ontworpen dat het door 
iemand met dementie zelf bediend kan worden. 
De Oer Muziekspeler heeft het ontwerp van een 
traditionele radio van vroeger, om zo een punt 
van herkenning te zijn. Het product staat geheel in 
het teken van gebruiksgemak, de bediening heeft 
dan ook slechts 3 opties: 
1. Muziek aanzetten: scharnier omhoog 
2. Volgend liedje (optioneel): grote ronde knop 
indrukken 
3. Muziek uitzetten: scharnier omlaag.
Het instellen van de muziekspeler dient te worden 
gedaan door vrienden, familie of verzorgers. 
Het gaat hier om twee handelingen: 1. instellen 
van het volume 2. uploaden van de muziek.
Het instellen van het volume gaat eenvoudig aan 

de onderkant van het apparaat met een pen.
De muziek uploadt u eenvoudig via de computer 
met de bijgeleverde USB-kabel. Het 4gb intern 
geheugen geeft ruimte voor meer dan duizend 
nummers. Standaard staan er al vele leuke liedjes 
van vroeger op deze muziekspeler. 
OER Muziekspeler Rood Artikelnr. A01235, 
Groen A01236, Walnoot (+ € 30) A01237.
Prijs: € 131,40 incl. btw: € 159,00

een klank 
   een melodie

Tritoc
Dit station bestaat uit schraap- en percussie-
instrumenten. De drie instrumenten zijn ook afzonderlijk 
te gebruiken. De instrumenten zijn van de voet 
afneembaar. Drie kloppers worden meegeleverd. 
Afm. 31 x 38 x 30 cm. Artikelnr. A01193  
Prijs: € 103,26 incl. btw: € 124,95
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Campanun - triangle 50
Klinkt als een grote klok. Door het instrument te laten draaien, 
ontstaat er een weergaloos stereo-effect. Dit instrument staat 
op wielen, waardoor het eenvoudig in beweging is te krijgen. 
Klopper meegeleverd die aan de opstelling gehangen kan wor-
den. Afm. 72 x 72 x 82 cm. Triangle-zijde: 50 cm. 
Artikelnr. A01208  Prijs: € 82,60 incl. btw: € 99,95 

Pentatonic maxi Tubophone
De houder van deze Tubophone is gemaakt 
van een zacht materiaal waardoor het in-
strument gemakkelijk op schoot kan worden 
gehouden. Tevens is het instrument met een 
hand vast te houden en met de andere hand 
te bespelen. 
Buizen van aluminium. Pentatonisch bereik: 
LA-A / DO-C / RE-D / MI-E / SOL-G. 
Afm. 60 x 44 x 80 cm. 
Artikelnr. A01191 
Prijs: € 66,07 incl. btw: € 79,95

Verticale drum
Grote verticale drum met synthetische huid die te 
stemmen is. Houten frame met wieltjes dat 
gemakkelijk te verplaatsen is. Mooi en diep geluid. 
Afm. 75 x 54 x 100 cm. Ø65 cm. Artikelnr. A01202
Prijs: € 346,28 incl. btw: € 419,00

Tambor - drum
Prachtig en solide uitge-
voerde drum met massief 
houten voet. Stembaar. 
Inclusief 2 kloppers.
Mooi en diep geluid. 
Afm. 75 x 63 cm. 
Artikelnr. A01201
Prijs: € 371,07 
incl. btw: € 449,00   

Ciarlestun
Het instrument kan eenvoudig gespeeld 
worden door licht te drukken op de zwarte 
hendel. Het drukken op de hendel kan men 
variëren, waardoor verschillende klanken 
worden verkregen. Gebruik hierbij natuurlijk 
ook de meegeleverde klopper. 
Afmeting: 36 x 25 x 20 cm. Artikelnr. A01204
Prijs: € 69,83 incl. btw: € 84,50  

Cuncert
Een stembare Bassdrum 
met houten standaard. 
Door de positie van het 
instrument is deze zeer 
gemakkelijk te bespelen. 
Inclusief 2 paar kloppers. 
Afm. 38 x 55 x 85 cm. 
Ø 30 cm.
Artikelnr. A01200 
Prijs: € 164,46 
incl. btw: € 199,00

ritmische 
    klanken 
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Cikita
Deze set is een combinatie 
van castagnetten en een tam-
boerijn. Beide instrumenten 
kunnen ook afzonderlijk van 
elkaar gebruikt worden door 
deze van de onderplaat los te 
koppelen. Instrumenten kun-
nen zittend bespeeld worden. 
Afm. 40 x 30 x 15 cm. 
Artikelnr. A01198
Prijs: € 59,92 
incl. btw: € 72,50

Bung
Dit drumpaneel bestaat uit 5 bongo’s die alle los uitneembaar zijn. 
Ze zijn alle voorzien van natuurlijke huiden. De 5 bongo’s creëren 
elk verschillende geluiden en zijn met de hand of met de 2 meege-
leverde kloppers te bespelen. Doordat de bongo’s los zijn, kunnen 
ze ook door 5 spelers afzonderlijk bespeeld worden. 
Afm. 48 x 30 x 30 cm. Artikelnr. A01203
Prijs: € 109,50 incl. btw: € 132,50

Gong
Prachtige gong van messing, opgehangen 
in een mooi vervaardigde houten frame. 
Inclusief 1 klopper. 
Afm. 50 x 50 cm. Ø 35 cm. 
Artikelnr. A01205
Prijs: € 98,35 incl. btw: € 119,00 

hoge tonen
     lage bas

Percusie set
Set van 10 percussie-instrumenten in een 
handige doorzichtige plastic draagtas. Bevat 
onder andere: een paar maracas, een paar 
castagnetten, tamboerijn, triangel en klopper, 
een paar claves, enkele guiro en klopper, een 
paar vingerbekkens en een jingle stick met 13 
bellen. Artikelnr. A01220 
Prijs: € 26,40 Prijs incl. btw: € 31,95

Polsbellen
Deze polsbellen kunnen met een klittenband 
om de pols gedragen worden. Hierdoor zijn de 
bellen ook tijdens het dansen goed te gebrui-
ken. 2 stuks. Afmeting: met een open bandje: 
23 x 2,5 cm. Artikelnr. A01219 
Prijs: € 4,50 incl. btw: € 5,45

Dondina
Voor iedereen toegankelijk. Zelfs met de meest kleine 
bewegingen wordt er muziek geproduceerd. Het geluid is van 
uitstekende kwaliteit; helder en luid. Dit instrument nodigt 
iedereen uit om mee te doen! Afm. 59 x 13 x 14 cm.  
Artikelnr. A01196  Prijs: € 49,55 incl. btw: € 59,95

Basisframe 
Met deze voet kunnen 
instrumenten staand be-
speeld worden. De volgende 
instrumenten kunnen op dit 
frame bevestigd worden: 
Puramidot - Bung - Birla - 
Trisun - Duet - Tritoc 
- Cikita. 
Afm. 40 x 28 x 70 cm.
Artikelnr. A01206
Prijs: € 74,34 
incl. btw: € 89,95
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LED licht paneel
Deze LED-lichtpanelen bieden een 
koele en heldere achtergrond, wat 
ideaal is voor het ervaren van licht, 
kleuren en vormen. Dit paneel is onder 
andere geschikt voor groepsactiviteiten 
waarbij iedereen optimaal geconcen-
treerd zal zijn.
Slank ontwerp met afgeronde ran-
den. De panelen zijn sterk, draagbaar 
en gemakkelijk schoon te houden. 
Eenvoudige bediening. Voorzien van 
een vergrendelfunctie om te voorko-
men dat het paneel per ongeluk wordt 
uitgeschakeld. De lichtsterkte is aan te 
passen.

Verlichte schildersezel
Spelen, schilderen, therapie. Deze 
hoogwaardige verlichte ezel van spe-
ciaal glas fascineert bij het schilderen 
met vingerverven, aquarellen en het 
gebruik van verlichte potloden of stif-
ten. Iedereen wordt gestimuleerd om 
creatief te zijn en te experimenteren. 
Vanaf beide kanten van de ezel kan er 
geschilderd worden.
Hilarisch om samen vanaf twee kan-
ten een schilderij te maken.
Naast witlicht zijn er nog 15 kleuren 
mogelijk. Bovendien bestaan er vier 
instellingen om de diverse kleuren te 
laten variëren. Het schilderij wisselt 
telkens van beeld zodra er een andere 
kleur licht brandt. Het glas kan uit de 
houten voet worden genomen, zodat 
het glas in water schoongemaakt kan 
worden.
Inclusief afstandsbediening. Materiaal: 
hout, gehard veiligheidsglas (ESG), 
kunststof. Afm: 55,7 x 46,7 x 4,5 cm. 
Artikelnr. A01140
Prijs: € 189,26 incl. btw: € 229,00

LED Lichtpaneel A3 
Afm: 460 x 340 x 8 mm. 
Artikelnr. A01146  
Prijs: € 80,58 incl. btw: € 97,50

LED Lichtpaneel A2
Kleur instelbaar. 
Afm: 660 x 486 x 17 mm. 
Artikelnr. A01147 
Prijs: € 187,54 incl. btw: 
€ 224,50

LED Lichtpaneel Rond 
Kleur instelbaar. Afm: 17 x 700 
mm. Geschikt voor kinderen onder 
toezicht van een volwassene. 
Artikelnr. A01148 
Prijs: € 245,87 incl. btw: 
€ 297,50

de magie van licht

Ronde lichtbak
Met deze lichtbak kan iedereen 
eindeloos spelen, tot rust komen 
en gefascineerd raken. Creëer een 
zandschilderij, plaats allerlei door-
schijnende voorwerpen of speel met 
voedselbestanddelen. Het is allemaal 
mogelijk. Met deze mooie lichtbak 
kan iedereen zijn eigen creativiteit de 
vrije loop laten. 
Met de steeds automatisch veran-
derende kleuren is elk moment een 
onvergetelijke ervaring. De instellin-
gen van dit apparaat zijn heel divers. 
U kunt een bepaalde kleur kiezen, 
helderheid aanpassen of de kleur 
automatisch laten variëren. De lamp 
kan ook heel goed als nachtlamp 
gebruikt worden. 
Diverse accessoires zijn erbij te ge-
bruiken, waardoor de mogelijkheden 
eindeloos zijn. Maak ook gebruik van 
borstels, spatels en diverse andere 
attributen. 
Materiaal: multiplex bak met acryl 
schijf. Afmetingen: Ø 47 cm, 15 cm 
hoog, gewicht: 2 kg. Ook leverbaar: 
Voet voor lichtbak en - Fascinatie-
schaal. Artikelnr. A01130 
Prijs: € 139,67 incl. btw: € 169,00

Voet voor ronde lichtbak
Met deze voet kan de Lichtbak vanaf vier 
zijden worden benaderd. De voet is de-
monteerbaar en daarmee ruimtebespa-
rend. Materiaal: berkenmultiplex. Afm. 
55 x 37 cm (lichtbak met speelhoogte: 
44 cm). Artikelnr. A01131 
Prijs: € 32,73 incl. btw: € 39,60

Fascinatieschaal  
voor lichtbak
Deze doorschijnende fascinatie-
bak past optimaal op de Lichtbak. 
Deze bak is ideaal te gebruiken 
voor experimenten met water, 
zand, voedselbestanddelen of gel-
parels. In combinatie met allerlei 
kleuren. De kom is 4 cm diep, 
daardoor is er voldoende ruimte 
om met zand of andere substan-
ties te spelen. Artikelnr. A01132 
Prijs: € 37,19 incl. btw: € 45,00
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Sensorische speeltafel - KOPA
Een prachtig en kwalitatief hoogwaardig uitgevoerde speeltafel. Voor 
jong en oud, voor binnen en buiten, voor vele uren speelplezier. Ont-
dek en laat je inspireren door de vele materialen die te gebruiken zijn, 
zand, water, speelstenen en nog vele andere.
Deze sensorische speeltafel KOPA heeft een opvallende golf in de 
doorzichtige bak die 2 compartimenten van elkaar scheidt. Je kunt 
in het ene spelen met zand en in het andere met bijvoorbeeld water. 
Alles is mogelijk. Mix diverse materialen en geniet samen van wat er 
allemaal mogelijk is. Zintuiglijk spelen is essentieel voor het oefenen 
van de fijne motoriek, het stimuleert de zintuigen, verbetert de focus 
en de concentratie. En het is vooral leuk. 
Afm.: 74 x 52 x 50 cm. 
Artikelnr. A01225
Prijs: € 227,27 incl. btw: € 275,00

Sensomotorische gelparels
Deze kleine, droge gelparels nemen in kor-
te tijd water op en verviervoudigen zich in 
volume. Voor sensorische integratie en be-
weging zijn deze parels uitermate geschikt, 
zeker in combinatie met een van onze 
lichtbakken. Laat handen of voeten heerlijk 
door deze parels heen bewegen en voel 
de gelparels langs de huid glijden. Tezamen 
met een in kleur veranderende lichtpaneel 
zijn deze parels een sensatie voor de zin-
tuigen. Mochten de parels opgedroogd zijn, 
dan zijn de parels niet meer bruikbaar.
20 gr. droge parels geven ongeveer 1 liter 
aan gelparels. 
Afmetingen van droge kralen: Ø 2,5 mm, 
gezwollen kralen: Ø 15 mm. 
Inhoud: 230 gr. Geschikt voor kinderen 
onder toezicht van een volwassene.
Sensomotorische Gelparels Transparant 
Artikelnr. A01133, Bonte Kleuren A01134. 
Prijs: € 6,94 incl. btw: € 8,40

snoezelen 
 & frummelen

Lichtbak transparant 
Met deze transparante kuip creëert u nog meer 
mogelijkheden met ons LED-lichtpaneel. Kinderen 
zullen deze bak graag gebruiken bij het tekenen, 
schilderen, het maken van patronen en het gebruik 
van voedingssubstanties (meel, linzen enz.). Met deze 
bak kan iedereen interessante texturen en effecten  
creëren. Ook ideaal voor het gebruik met kleurstoffen 
en/of marmering. 
Naast het dagelijks gebruik met diverse vloeistoffen 
en speelstukken is de bak ontworpen om over ons 
LED Lichtpaneel te plaatsen. Hierdoor creëert u alle 
mogelijkheden voor het belichten van uiteenlopende 
speelactiviteiten.

A3 Lichtbak Transparant 
Afm: 565 x 440 x 100 mm. 
Past over A3 LED Lichtpaneel (Art. no. A01146) en heeft 
een A3-binnenmaat. Artikelnr. A01150 
Prijs: € 33,84 incl. btw: € 40,95

A2 Lichtbak Transparant 
Afm: 670 x 490 x 53 mm. Inwendige diepte 44 mm. 
Past over A2 LED Lichtpaneel (Art. no. A01147) en heeft 
een A2-binnenmaat. Artikelnr. A01156 
Prijs: € 37,98 incl. btw: € 45,95

Fascinatievissen
Fascinatie voor de zintuigen! Er ontstaan steeds an-
dere visjes doordat de vloeistof in de visjes verplaatst 
kan worden. Door de transparante plastic hoes ont-
staan er steeds weer nieuwe fascinerende patronen.
De rustige en vloeiende bewegingen van de vloeistof 
hebben een kalmerend effect en helpen de concen-
tratie te verhogen.
Inhoud: 6 vissen. Materiaal: kunststof. Afm: grootste 
vis 23 x 23 cm, kleinste vis 6 x 5 cm.
Artikelnr. A01138
Prijs: € 26,45 incl. btw: € 32,00
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Lichtprojector van kleuren
Deze lamp projecteert prachtige lichteffec-
ten in de gehele ruimte. Werkt op batterij-
en. Batterijen zijn niet inbegrepen. 
Afm: Ø 10 cm; hoogte: 13 cm. 
Artikelnr. A01186 
Prijs: € 18,60 incl. btw: € 22,50

Toverlicht Magic
Toverlicht Magic zorgt in elke snoe-
zelruimte voor echte ontspanning. De 
boeiende motieven worden door de 
lamp op de muur en het plafond gepro-
jecteerd. Werkt op 3 x AA-batterijen. 
Batterijen zijn niet inbegrepen. 
Afm: Ø 13,5 cm; hoogte: 15 cm. 
Artikelnr. A01185 
Prijs: € 17,77 incl. btw: € 21,50

Toverlicht Sneeuwprinses
Deze lamp projecteert prachtige lichteffecten 
van een sneeuwprinses op elke wand of pla-
fond. Om heerlijk bij weg te dromen. Werkt 
op 3 x AA-batterijen. Batterijen zijn niet 
inbegrepen. Afm: Ø 13,5 cm; hoogte: 15 cm. 
Artikelnr. A01187 
Prijs: € 17,77 incl. btw: € 21,50

spelen met licht

Transparante vormen
Grootverpakking met doorschijnen-
de kunststofvormen, in 6 verschil-
lende kleuren. Inclusief veters voor 
eindeloze mogelijkheden. Deze set 
bevat de volgende vormen: cirkel, 
driehoek, vierkant, rechthoek, ruit, 
vijfhoek, zeshoek, achthoek, 5-punts 
ster, 9-punts ster, bloem en hart. 
Wordt geleverd in een handige 
opbergcontainer. Afmetingen: ca. 52 
mm doorsnede. Veterlengte: 600 
mm. Totaal aantal stukjes: 144. 
Lichtpaneel is niet inbegrepen. 
Artikelnr. A01151 
Prijs: € 40,50 incl. btw: € 49,00

Licht speeltafel
Deze prachtig ontworpen lichttafel is een lust voor 
het oog, een genot om mee te spelen. Iedereen blijft 
gefocust met deze bijzonder mooie design lichttafel. 
Licht helpt bij het aantrekken en vasthouden van 
ieders aandacht. 
Doe allerlei activiteiten met zand, water, speelblok-
ken en nog veel meer. Dit alles is mogelijk dankzij de 
meegeleverde transparante bak. Licht, water en zand 
herinneren ons altijd aan een gelukkige zomerdag aan 
zee. Maak zandduinen en heuvels, speel met kleine 
stenen, schelpen, twijgen. 
Deze lichttafel is gemaakt van wit gelamineerd multi-
plex, versterkt glas van 5 mm, LED-verlichting. 
Artikelnr. A01224  Prijs: € 355,37 incl. btw: € 430,00

Stapelhoedjes Transparant
Doorzichtige plastic hoedjes in 6 kleuren 
die in torens kunnen worden gestapeld. Ze 
kunnen ook worden gebruikt om te tellen, 
sorteren, patronen maken etc. Deze set 
wordt geleverd in een handige opbergcontai-
ner. Winnaar van de PTU Bronze Award 2017 
(Categorie Speelgoed en Spellen).
Afmeting: 20 mm doorsnede - 
500 stuks. Artikelnr. A01161 
Prijs: € 20,62 incl. btw: € 24,95

Stapelbare 
Transparante Buttons
Set van doorzichtige plastic gemende 
vormen in 6 kleuren met 1, 3 of 5 
gaten in het midden. Ideaal voor het 
gebruik op een lichtpaneel waarmee 
sorteer- en telactiviteiten gedaan 
kan worden. Of voor het trainen van 
de fijne motoriek door te stapelen of 
te rijgen met veters. 
Rood, oranje, geel, groen, blauw en 
helder; ster, cirkel, zeshoek en vier-
kant. Deze set wordt geleverd in een 
handige opbergcontainer. Grootte: 
ca. 45 mm. Lengte van veter: 600 
mm. Artikelnr. A01162
Prijs: € 20,62 incl. btw: € 24,95
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Regendruppelaar XXL
Draai hem om en de tijd druppelt door 
… Een prachtig uitgevoerde druppe-
laar van extra groot formaat. Met een 
hoogte van 67 cm maakt deze druppe-
laar echt indruk. Draai de druppelaar 
om en zie dat alle glinsterende kraaltje 
naar beneden rollen. Door een buis dat 
verdeeld is in allerlei regenboogkleu-
ren. Afm. 41 x 43 x 67 cm. 
Gewicht 8,90 kg. Artikelnr. A01227
Prijs: € 197,52 incl. btw: € 239,00

Houten regenboog regenmaker
Aantrekkelijke houten buis met regenboogkleurige 
strepen aan beide zijden. Iedereen geniet van draaien, 
rollen of schudden. Afm: 350 mm x 45 mm. 
Artikelnr. A01160
Prijs: € 12,36 incl. btw: € 14,95

Reuze clear view 
zandloper
Er is geen ontkomen aan, iedereen wil 
spelen met deze reuze zandloper! 
Afm: 150 x 72 mm. Zie verder 
beschrijving van ClearView Zandloper.
Groen 1 minuut Artikelnr. A01216, 
Geel 3 min. A01217, 
Blauw 5 min. A01218.
Prijs: € 74,34 
incl. btw: € 89,95

   spelen met 
ruimte en tijd

Droomgrot
Van avontuur tot ontspanning! Deze donkere tent werkt als een 
grot en geeft vele mogelijkheden om te spelen, te ontdekken, te 
dromen en te ontspannen. 
Een verblijf in de donkere tent spreekt de zintuigen van de 
kinderen aan. Door lichtgevende objecten, aroma’s en/of geluiden 
worden de zintuiglijke indrukken versterkt. 
Twee open ramen en de ingang kunnen worden verduisterd 
met de beschikbare jaloezieën. De opbouw is zeer eenvoudig. 
Materiaal: polyester. Afm: 100 x 100 x 100 cm. 
Artikelnr. A01189  Prijs: € 57,81 incl. btw: € 69,95

Space divider
De Speelwand bevordert de fijne motoriek, communicatieve 
vaardigheden, verbeeldingskracht en is vanuit esthetisch oogpunt een 
prachtige roomdivider. Probeer met zelfgemaakte vilten pom poms of 
de meegeleverde buisjes mooie creaties te maken. Iedereen ontdekt 
allerlei vormen, composities en mooie kleursamenstellingen. Zintuiglijke 
ervaringen worden ontwikkeld. Allerlei stoffen kunnen door de gaten 
geduwd worden, rollenspellen worden gespeeld en nog veel meer. 
Verander de plaats van de panelen en er ontstaat een hele nieuwe 
opstelling. Scheid een ruimte voor stille activiteiten. Daar kun je verhalen 
lezen, nieuwe dingen leren en ontdekken of een tijdje stil blijven.
Ontdek ook de panelen City Uptown en City Downtown. 
Afmeting van 1 paneel 89 x 51 x 5 cm. Bestaat uit 5 panelen.
Sensorische speelwand incl. speelbuisjes (afgebeeld) Artikelnr. A01226 
Prijs: € 495,04 incl. btw: € 599,00
City – Downtown. Artikelnr. A01243 Prijs: € 475,21 incl. btw: € 575,00
City – Uptown. Artikelnr. A01244  Prijs: € 475,21 incl. btw: € 575,00

Clear view zandloper
Een innovatief ontwerp! De ClearView 
Zandloper wordt geleverd met een 
vergrootlens, zodat kinderen de 
geleidelijk stromende zandstroom 
van het ene uiteinde naar het andere 
nauwkeurig kunnen volgen. De 
zandloper kan op een tafelblad worden 
geplaatst en vanaf de zijkant worden 
bekeken, of van bovenaf. De tijd is 
duidelijk afgedrukt aan de boven- en 
onderkant van de zandloper. Voorzien 
van een onbreekbare plastic raam, dat 
het binnenglas beschermt. 
Afm: 150 x 72 mm. 
Groen 1 minuut Artikelnr. A01163, 
Geel 3 min. A01164, 
Blauw 5 min. A01165.
Prijs: € 12,36 incl. btw: € 14,95
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Doku Mag
Dit magnetisch spel Doku-Mag biedt vele 
mogelijkheden en vele uitdagingen.
Doku-Mag is een gesloten spelsysteem met 
een transparante afdekplaat met hierin 81 
gekleurde ballen (9 verschillende kleuren). 
Doordat de ballen er niet uit kunnen rollen, 
zijn ze altijd aanwezig en kan er altijd met dit 
spel gespeeld worden. Er zijn 2 magnetische 
pennen waarmee de ballen naar allerlei 
plekken verplaatst kunnen worden. 
Van alles kan gecreëerd worden, bijv. tekens, 
sudoku-puzzels, Boter-kaas-en-eieren, 
uiteenlopende figuren etc. Twee blanco 
sjablonen zijn inbegrepen. Daarnaast nog 
vele sjablonen met vele figuren. In totaal 
worden 14 sjabloonkaarten meegeleverd.
Stevige, doorzichtige afdekplaat, massief 
houten lijst (42 cm x 33,5 cm) met 2 
geïntegreerde magnetische pinnen. 
Artikelnr. A01173
Prijs: € 185,12 incl. btw: € 224,00

Animatiemat
Een vrolijke kleurrijke animatiemat voor allerlei toepassingen. 
Train de vaardigheden van tellen, kleuren, hand-oog coördinatie 
en nog veel meer. Deze mat is voorzien van ronde vlakjes met 
daarin klittenband met een diameter van 15 cm. Aan alle hoeken 
van de mat zijn banden bevestigd, waardoor deze mat eenvoudig 
vastgezet kan worden. Gebruik de mat op allerlei manieren. Op 
de grond, in de hand of aan de wand.
Extra elementen - Lachende cijfers - 
Cijfers met klittenband van 1 tot 20.
De mat is gemaakt van hoge kwaliteit 
stof. Geschikt voor binnen en buiten. 
Geschikt voor dagelijks gebruik. 
Afm. 200 x 200 cm. Inclusief 20 
speelstukken (cijfers). 
Speelvlakken: 50 x 50 cm.
Artikelnr. A01175 
Prijs: € 69,83 incl. btw: € 84,50 

Magnetisch schrijf-tekentafel
Met een magnetische pen worden metalen balletjes naar de oppervlakte 
van het bord gehaald. Hiermee kunnen allerlei vormen, patronen en lijnen 
worden gemaakt. Geen enkele creatie zal hetzelfde zijn! 
De balletjes kunnen er niet uit rollen. Hierdoor is het spel veilig en crea-
tief tegelijk. Iedereen kan zelfstandig een mooie creatie maken. 
Met de platte kant van de pen kunnen de balletjes naar beneden worden 
geduwd, om het bord weer klaar te maken voor een nieuwe creatie. 
Incl. 20 sjablonen en een pen. Materiaal: kunststof, 
Metaal: magnetisch. Afm. bord: 31 x 25,3 x 1,7 cm, pen: 9,8 cm. 
Artikelnr. A01214 Prijs: € 27,69 incl. btw: € 33,50

Boxing base
Een nieuwe stabiele box basis die niet makkelijk valt 
met grote flexibiliteit. Hoogte 110 cm. doorsnede 26 
cm. Basis 42 cm. Gewicht 15 kg.
Artikelnr. A01166 Prijs: € 110,74 incl. btw: € 134,00

Magic ball XXL
Kleurenballon voor animatie-, sport- en recreatiespellen.
Deze XXL-bal is veilig en overal te gebruiken. De bal is licht, 
kleurrijk en daardoor aantrekkelijk voor iedereen. Door de 
vervangbare ballon en afsluiting is de bal gemakkelijk weer 
klein te krijgen en op te bergen. Inhoud: 1 bal - 1 vervangbare 
ballon - 1 afsluiting - 1 praktische opbergtas. Doorsnede bal: 
85 cm. Reggae Artikelnr. A01176, Regenboog A01177.
Prijs: € 20,25  incl. btw: € 24,50

Gymlint
Lengte lint: 2 m.  Breedte van lint: 
4 cm. Lengte van handvat: 50 cm.  
Gewicht 50 gr. Donkergroen Artikelnr. 
A01178, Geel A01179, Blauw A01180, 
Rood A01181.
Prijs: € 4,92 incl. btw: € 5,95

Stapelstenen
Deze stapelstenen zijn multifunctioneel 
en stapelbaar, die kinderen op een 
creatieve manier intuïtief gebruiken. 
De bijzondere vormgeving zorgt voor 
meer beweging tijdens het zitten. Het 
stimuleert leren, spelen en balanceren. 
Zitcirkels kunnen snel en eenvoudig 
worden gevormd of een individuele 
zitplaats kan worden gestapeld!
Spelen en bouwen met de stapelstenen 
levert een speels gevoel op voor hoog-
tes, afstanden en ruimtelijke coördina-
tie. Tegelijkertijd worden motorische 
vaardigheden getraind, zoals balanceren 
en coördineren.
Kenmerken: geproduceerd in Duitsland 
- lichtgewicht, stabiel en veilig materi-
aal (deeltjes van schuim) - duurzaam, 
gemakkelijk te reinigen en waterdicht - 
voor binnen en buiten veilig te gebrui-
ken - maatvast van min 10 graden tot 
plus 100 graden.
Inhoud: 4 stapelstenen (groen, rood, 
geel. blauw). Afm. H 12 cm, 
Ø 27cm, Gewicht 180g per stuk.
Stapelstenen zijn in verschillende  
samenstelling te bestellen.
4-delig - bonte kleuren 
Artikelnr. A01221 
Prijs: € 98,35 incl. btw: € 119,00,
12-delig - bonte kleuren A01222 
Prijs: € 245,87 incl. btw: € 297,50,
Balanceerset Groen A01223 
Prijs: € 73,55 incl. btw: € 89,00.

Regenboog

Reggae
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de fijnste motoriek

Time Timer 
De Time Timer is een goed hulpmiddel om efficiënt 
gebruik van tijd te bevorderen, het begrip tijd te leren, 
aan te moedigen tot zelfstandigheid, de tijd leren beheren 
en verstreken tijd te zien in een geluidsgevoelige omge-
ving. Om de Time Timer aan te zetten beweeg je de rode 
schijf tegen de klok in naar de gewenste tijd. De rode 
schijf verdwijnt wanneer de tijd verstrijkt, totdat de rode 
schijf geheel verdwenen is. De rode schijf kan heen-
en-weer bewogen worden zonder dat het mechanisme 
beschadigd wordt. Als de tijd is afgelopen, klinkt er een 
geluidssignaal. Deze hoeft niet gebruikt te worden, maar 
kan aan de achterkant van de Time Timer worden 
aan- en afgezet. 
Afm.: 19,7 x 19,7 x 4,8 cm (l x b x h)
Time Timer medium (afgebeeld) Artikelnr. A01129 
Prijs: € 40,08 incl. btw: € 48,50

Time Timer Max (44 x 44 cm - Tweezijdig met 
6 variabele tijdschalen) Artiklenr. A01245 
Prijs: € 144,63 incl. btw: € 175,00

Terrabeans
De TheraBeans zijn ideaal voor het trainen van alle spieren van de 
voet en onderbeen, hand en onderarm. De TheraBeans zijn eenvou-
dig en zeer efficiënt in gebruik. Met een aantal simpele oefeningen 
worden alle spieren getraind zonder het risico van overbelasting. 
Visuele waarneming en fijne motoriek worden in het bijzonder ge-
traind bij het uitvoeren van diverse spellen met deze ThreaBeans.
Tijdens het bewegen geven de bonen een mechanische wrijving, 
resulterend in een neutrale weerstand. Door de sensomotorische 
terugkoppelingen, zijn de TheraBeans ook geschikt voor psycho-
motorische en tactiele waarnemingen. Het wordt vooral leuk als er 
diverse voorwerpen tussen de bonen worden verstopt, die tijdens 
de oefeningen opgespoord moeten worden.
Kunststof bonen uit polypropyleen, 2 maten (20 mm x 15 mm / 13 
mm x 9 mm), elke maat in grijs en in blauw. Hygiënisch, kan 
gewassen worden, voedselveilig, desinfecteerbaar.
TheraBeans® in Polybag 5 kg Artikelnr. A01167 
Prijs: € 86,36 incl. btw: € 104,50,
TheraBeans® 30 kg compleet incl. doorzichtige acrylbak 
Artikelnr. A01168 Prijs: € 549,59 incl. btw: € 665,00.

Kledingbeschermer
Om de kleding bij volwassenen 
te beschermen is dit artikel het 
perfecte hulpmiddel. Deze extra 
lange en grote katoenen lap is 
ideaal om voor uiteenlopende 
activiteiten te gebruiken. Zonder 
opdruk, dus voor iedereen 
geschikt. Eenvoudig met een 
drukknop om de hals te plaat-
sen. Door z’n afmetingen en 
z’n slanke vorm biedt deze lap 
bescherming over het gehele 
bovenlichaam. Op verzoek in 
diverse kleuren leverbaar. 
Afm: 80 x 46 cm.
Artikelnr. A01172
Prijs: € 12,19 incl. btw: € 14,75

Bouwpakket
Zoals de naam al doet vermoeden, 
kunt u met deze bouwdoos van VARIO 
verschillende varianten van verschillen-
de gebouwen maken. U kunt monte-
ren en vervolgens weer demonteren. 
Voorbeelden van mogelijke gebouwen 
worden gegeven; er zijn ook vele an-
dere modellen te bouwen op basis van 
uw eigen ideeën. Elke kit bevat ronde 
stangen met ø 15 mm, in verschillende 
lengtes. Met behulp van inkepingen aan 
beide uiteinden kan men eenvoudig 
diverse blokhut-modellen samenstel-
len. De dakconstructie is eenvoudig in 
elkaar gestoken met strips. De ramen 
en deuren zijn gemaakt van massief 
beukenhout.
Alle VARIO-kits kunnen met elkaar 
worden gecombineerd en vormen teza-
men een monumentaal bouwwerk.

knutselen 
   met ouderen

Bouwpakket Vario Standaard 
(minstens 8 soorten woningen  
72 onderdelen) Artikelnr. A01228 
Prijs: € 26,40 incl. btw: € 31,95

Bouwpakket Vario Massive 
(minstens 37 soorten woningen  
209 onderdelen) Artikelnr. A01229 
Prijs: € 57,81 incl. btw: € 69,95

Magic Mandalas
Dit boek bevat 12 platen met zwarte en grijze vlakken. 
Door met de bijgeleverde kraspen te krassen over de 
vlakken komt er een kleur tevoorschijn. Op deze ma-
nier creëer jij je eigen plaat, want je bepaalt zelf welke 
vlakken je open krast. Artikelnr. A01254
Prijs: € 13,75 incl. btw: € 14,99

Postkaarten kleurboek
Een collectie van 30 verschillende kaar-
ten om te versturen die kunnen worden 
ingekleurd. Op de voorkant staat een 
typisch Nederlandse afbeelding en de 
achterkant van de kaart ziet er als een 
standaard postkaart uit: om te kunnen 
versturen met de post. De kaarten zijn 
makkelijk uitscheurbaar, maarje kunt ze 
natuurlijk ook laten zitten en bewaren. 
Artikelnr. A01255
Prijs: € 8,25 incl. btw: € 8,99
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De bookseat
Handenvrij lezen met ‘THE BOOK SEAT’! The Book Seat™, een 
Australisch ontwerp dat wereldwijd gepatenteerd is, biedt nu aan 
alle boekenliefhebbers de mogelijkheid handenvrij te lezen waar, 
wanneer en vooral hoe comfortabel zij het maar willen. Softback, 
hardback, strip, cursus, kookboek of knutselboek, dik of dun, 
zwaar of een pluimgewicht, digitale tablet (iPad) of e-book, 
The Book Seat ondersteunt ze met het grootste gemak. 
Rood Artikelnr. A00882, Beige A00883, Bruin A00884, 
Turquoise A00885, Blauw A00886.
Prijs: € 28,88 incl. btw: € 34,95

Grootletter en Grootcijfer Puzzelboeken
Puzzelboeken op A4-formaat.
Grootletter woordzoeker Artikelnr. A01250 
Prijs: € 22,89 incl. btw: € 24,95
Doorloper grootletter puzzelboek Artikelnr. A01251 
Prijs: € 30,09 incl. btw: € 32,80
Kruiswoordpuzzel grootletter uitvoering Artikelnr. A01252 
Prijs: € 33,90 incl. btw: € 36,95
Grootcijfers Sudoku Artikelnr. A01253 
Prijs: € 32,98 incl. btw: € 35,95

Somnox slaaprobot
Somnox Slaaprobot (inclusief sloop).
De Somnox Slaaprobot zorgt dat u 
beter, sneller en langer slaapt, zodat u 
fitter wakker wordt. Door middel van 
intelligente technologie worden lichaam 
en geest gekalmeerd waardoor uw 
nachtrust verbeterd wordt.
Wat is de Somnox Slaaprobot? - De 
Slaaprobot is een zachte knuffelbare ro-
bot die adembewegingen simuleert. Zo 
kunt u de Slaaprobot gebruiken wan-
neer u gaat slapen. Als u de Slaaprobot 
tegen uzelf aanhoudt, gaat u onbewust 
rustiger mee ademen en valt u makke-

lijker in slaap. Ideaal dus als u moeilijk 
in slaap kunt komen. De Slaaprobot 
kunt u zelf aan en uitzetten dankzij 
het bedieningspaneel. Bovendien kunt 
u de Slaaprobot naar eigen voorkeu-
ren instellen, dankzij een speciale app 
die beschikbaar is voor uw mobiele 
telefoon. 
Ontspan en val sneller in slaap - Met 
de Slaaprobot kunt u onder andere 
genieten van rustgevende geluiden. 
Via de app kunt u aangeven wat voor 
muziek of rustgevende geluiden u wilt 
horen. Zo komt u gemakkelijk in een 
ontspanningsmodus en vervaagt stress. 
Ervaar affectie en comfort - Naast dat 
de Slaaprobot u helpt met ontspannen 
en sneller in slaap vallen, biedt de ro-
bot ook affectie en comfort. De robot 
is namelijk speciaal ontworpen in een 
ergonomische vorm die u gemakkelijk 
kunt vasthouden tijdens het slapen. 

Bovendien is de Slaaprobot gemaakt 
van zachte materialen van Auping, 
waardoor de robot extra prettig 
aanvoelt. Leg de robot tegen uw borst, 
wikkel uw armen en handen er omheen 
om een optimaal geborgen gevoel te 
ervaren. Artikelnr. A01190 
Prijs: € 495,04 incl. btw: € 599,00
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Aandacht vereist! Voor het gebruik van onze spel-, beweeg- en aanverwante 
artikelen is een zekere motoriek en voorzichtigheid vereist. 
Bij twijfel, eerst het artikel met professionele hulp en/of de juiste 
beschermingsmiddelen gebruiken. 
Genoemde prijzen zijn onder voorbehoud. 
Alle genoemde bedragen zijn exclusief bezorgkosten.
Verzendkosten bedragen € 6,75 mits anders vermeld.
Bestellingen kunnen bij voorkeur via onze website geplaatst worden. 
Voor elke bestelling zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. 
De algemene voorwaarden vindt u terug op onze website. 
Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u meer informatie? 
Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder. 

Zorginstellingen bestellen gemakkelijk op rekening.

SpelPlus

Keizer Karelweg 412 
NL –1181 RK  Amstelveen  
sales@spelplus.nl 
verkoop@spelplus.be   
T +31 20 8231256
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brengt mensen bij elkaar
Voor meer informatie en bestellingen 
verwijzen wij u graag naar onze website 
www.spelplus.nl
www.spelplus.be


