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Voorwoordje 

Hallo speelspookvrienden, 
 
Fijn dat je onze nieuwsbrief leest. 
De winter loopt op z'n einde, we horen de vogeltjes 

terug  fluiten... hoog tijd voor  een late wintereditie 
van hetspeelspookkrantje... 

     
Wil je meer van ons horen, aarzel dan niet om de 

facebookpagina van hetspeelspook te liken 
(www.facebook.com/hetspeelspook). Er komen 
regelmatig leuke weetjes of knutselideetjes langs en 
soms, heel af en toe, kan zelfs een prijsje in de wacht 
worden gesleept...  

     We durven ook al eens jullie mening of advies te 
vragen. 

      
Veel leesgenot, 
 
hetspeelspookteam 

https://www.facebook.com/hetspeelspook


Hoe werkt de spelotheek? 

• De medewerkers zijn steeds bereid om uitleg te 
geven en om te helpen bij het kiezen van geschikt 
speelgoed.  

• Het is ook fijn om te zien hoe hetspeelspook 
mensen samenbrengt. 

• Een spel uitproberen kan gerust ter plaatse.   
 

• Praktisch 
• leent uitsluitend aan ingeschreven leden speelgoed uit. Aan 

kinderen wordt alleen uitgeleend als zij onder begeleiding 
van een ouder of een andere verantwoordelijke zijn. 

• is geopend op woensdag van 16u tot 19u en op vrijdag van 
15u tot 18u (uitgezonderd op feestdagen en in eventuele 
sluitingsperiode)..  

• het geleende speelgoed moet proper, schadevrij en 
compleet worden teruggebracht (inclusief batterijen, 
verpakkingsmaterialen, blad met uitleg,…). 

• het jaarlijkse lidmaatschapsgeld bedraagt €2,5. Dit bedrag 
wordt onmiddellijk betaald bij inschrijving. 

• er kunnen maximaal 3 stukken speelgoed tegelijkertijd 
worden geleend waarvan maximaal 1 stuk lego. 

• de uitleenperiode voor een spel bedraagt maximaal 3 
weken. 

• de uitleenperiode van een stuk speelgoed kan één maal 
verlengd worden met één uitleenperiode na goedkeuring 
door een medewerker van de spelotheek. 



Speelgoed in de 
kijker 

 

 

Éen van de nieuwste aanwinsten is DIXIT.  
Een fantasiespel met prachtige prenten.  Een echte 
aanrader. 

 
 

Dixit is een zeer origineel gezelschapsspel. Het spel bevat weinig 
spelregels. Je kan Dixit al met kinderen vanaf 8 jaar spelen, maar 
onder volwassenen is het zeker zo leuk. Bij Dixit verdien je punten 
door goede tips te geven of door anderen op het verkeerde been 
te zetten. 
 
In het spel Dixit kiest een speler in het geheim een kaart en geeft 
daarover een hint voor zijn medespelers. De hint kan een woord 
zijn, een stuk van een liedje, een raadselachtige zin,... De andere 
spelers kijken in hun eigen handkaarten en zoeken een kaart die 
bij deze tip zou kunnen passen. Dan worden de gekozen kaarten 
en de kaart waar het echt over gaat onder elkaar gemengd en 
open gelegd. Wie de juiste kaart eruit haalt, wordt beloond. 
Wordt de kaart van een medespeler aangeduid, dan ontvangt ook 
hij hier punten voor. 
 
Dixit is een verrassend, gezellig en grappig spel waar je met 
vrienden en/of familie van kan genieten. Niet verwonderlijk dus 
het spel in 2010 de prijs Spiel des Jahres won. De auteur van het 
spel Dixit is Jean-Louis Roubira. 
 
 
 
 



kleurplaat 



Wist je dat….    

 
 

 
 
 
 
 

• We sinds 15 februari Inga mogen verwelkomen in hetspeelspook als nieuwe 
vrijwillige medewerker. Welkom Inga! 

• Het bezoek aan het spellenarchief in Brugge meer dan de moeite waard was en ook 
Annie en Sieglinde veel opgestoken hebben op de spelothekendag...  

• Bij het zoeken naar spellen in hetspeelspook niet per sé bij de juiste leeftijd 
moet gezocht worden?  Ook bij jongere leeftijden vind je leuke spellen voor jong EN 
oud 

• We geen buitenspelen kunnen reserveren maar wel een aanpassing zullen invoeren 
waardoor meerdere gezinnen de kans krijgen om die buitenspelen tijdens drukke 
periodes (communiefeesten) te lenen (meer info krijg je heel gauw) 

• We heel graag willen dat je onze facebookvriend wordt 
• De spelotheek uitzonderlijk gesloten is op vrijdag 24 maart  wegens de 
        E3 prijs Harelbeke Koerse (want de straat is afgesloten) 
• We churrosoliebollen verkocht hebben op het warmste huis in Avelgem t.g.v.  
       Music For Life. Dank u wel Rick! 
• We meedoen aan de buitenspeeldag in de Gavers op woensdag 19 april 
• We met hetspeelspook ook meedoen aan het Kidsfestival op woensdag 17 mei  
• t.g.v. de week van de opvoeding 
• We nog altijd gulle sponsors zoeken omdat er nieuwe spellen moeten  
• aangekocht worden 
• De spelnamiddag van hetspeelspook op 19 oktober in de bib Harelbeke een 
• heel groot succes was 
• Nathalie een mooi speelspookhoekje in de inkomhal gemaakt heeft en telkens 
       zorgt voor een gezellige sfeer in de spelotheek in een thema. Zo hadden we al        
Haloween, Sinterklaas, Winter, Valentijn en nu carnaval.. Bedankt Nathalie. 

  



En tot slot… 

 

• Elke woensdag open van 16u tot 19u en dus ook op vrijdag van 15u 
tot 18u  

 

• Het fijn zou zijn om ontroerende, grappige uitspraken  van uw 
kinderen  met ons te delen of anekdotes  ivm hetspeelspook of 
foto’s waarop  er enthousiast gespeeld wordt...   

 

• Op www.hetspeelspook.be vind je ons volledig (ook nieuw) aanbod 
in een fotoboek 

 

• Dit speelspookkrantje zal je elk seizoen op de hoogte houden van 
nieuwigheden, mededelingen, info…. 

 

 

 

   

 

 

http://www.hetspeelspook.be

