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Voorwoord
• Beste lid van hetspeelspook,
Wat fijn dat je onze nieuwsbrief leest.
‘t Is weer voorbij die mooie zomer… Dit
lied galmt dezer dagen wel eens door
ons hoofd.
Niettemin staat ons misschien wel een
prachtige herfst te wachten waar we
buiten kunnen genieten van een
schitterend kleurenpalet en binnen een
spannend, grappig of breinbrekend spel
kunnen spelen.
Voor ieder wat wils in hetspeelspook.
Veel leesgenot van hetspeelspookteam

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 in een rustige
en ontspannen sfeer.
hetspeelspook praktisch:
leent uitsluitend aan ingeschreven leden speelgoed uit. Aan
kinderen wordt uitgeleend als zij onder begeleiding van een ouder
of vervanger zijn
is geopend op woensdag van 16u tot 19u en sinds kort ook 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
999 Games
999 Games is een uitgever van bordspellen, kaartspellen,
Collectible Card Games, tarotkaarten en experimenteerdozen. Het
bedrijf is voornamelijk bekend om zijn bordspellen. Zo geven ze
het populaire Kolonisten van Catan uit. Andere bekende spellen
zijn: Ballonrace, Carcassonne, El Grande, Elfenland, Machiavelli,
Ra, Rozenkoning, La Città, Robo Rally, Take 5 en Boonanza.

Hoe het begon
van postorderbedrijf tot distributeur en
uitgeverij
Als spellenliefhebber pur sang raakte Michael Bruinsma
geïnspireerd door het assortiment spellen dat hij tijdens zijn
verre reizen tegenkwam. Op 1 juli 1990 begon hij vanuit huis
een klein postorderbedrijf in geïmporteerde spellen. Hij
verkocht deze telefonisch en via spellendagen van verenigingen
in Nederland, België, Duitsland en Denemarken. Bruinsma
begon met slechts 5000 gulden en een bescheiden lening van de
bank om 'de badkamer te renoveren'. Al snel werd er weer
gereisd om spellenconventies in heel Europa bij te wonen. Hij
wist de spellen te vinden waar de spelers van die tijd naar op
zoek waren. Meer informatie op http://www.999games.nl/

999 games

Carcassonne junior

…

kleurplaat

Hahaha
Tijdens het ontdekken van speelgoed vond een kleuter
blijkbaar dat Sieglinde er “gekwetst” uitzag.
De kapoen heeft haar na een grondig onderzoek letterlijk de
mond gesnoerd met verband. EN TOEN WAS ER…. RUST

Uitnodiging

En tot slot…
•
•
•

•

•
•
•

Elke woensdag open van 16u tot 19u en nu ook op vrijdag van 15u
tot 18u
Hou alvast 19 oktober vrij want dan is er in de bib van Harelbeke
een spelnamiddag van hetspeelspook
Met ons speelspookteam gaan we binnenkort het spellenarchief in
Brugge bezoeken. Misschien in een volgende nieuwsbrief een
verslagje daarover…
Het zou fijn zijn om ontroerende, grappige uitspraken van uw
kinderen, anekdotes ivm het speelspook of foto’s waarop er
enthousiast gespeeld wordt met ons te delen...
Op www.hetspeelspook.be vindt u ons volledig (ook nieuw) aanbod
in een fotoboek
Dit speelspookkrantje zal je elk seizoen op de hoogte houden van
nieuwigheden, mededelingen, info….
Hetspeelspook is gesloten op vrijdag 11 november (Wapenstilstand)
en ook op woensdag 28 en vrijdag 30 december (tussen Kerstdag en
Nieuwjaar)

Uitsmijter
• ..een citaat van de bekende
Griekse filosoof Plato:
“ je leert iemand beter kennen
door een uur spelen dan door
een jaar praten ”

Gezocht
• Handige mama/papa om onze
elektrische playmobiltrein te
herstellen

