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Snoezelmateriaal

Snoezelmateriaal
Friemel-voelmand
Deze mix van herkenbare en nieuwe materialen, in zachte en harde textuur, met lange en korte
vormen spreekt verschillende zintuigen aan en stimuleert de fijne vaardigheden. Het voelen en
friemelen aan de verschillende materialen is een ervaring op zich en stimuleert de verbeelding.
Bijzonder geschikt voor motorisch ingestelde personen of bij motorische onrust.
Voor individuele therapie of in kleine groepjes.
Vanaf 1,5 jaar, ook voor volwassenen en ouderen.
Technischer info:
• 38 onderdelen: koorden van vilt, katoen, … ; transparante buisslang, schakels, krulspelden,
ringen in hout, plastiek, rubber, nostalgische wasknijpers, …
• katoenen zakje: 36 x 44 cm
• mandje: Ø 30 cm, hoogte 13 cm
38 onderdelen

103698

109,31

1

Friemel-voeldeken
Het zachte deken in combinatie met eigen vertrouwde, gekende voorwerpen en patronen geeft
rust, geborgenheid en een veilig gevoel in het bijzonder bij personen met motorische onrust
en/of die continu zoeken naar externe prikkels.
De dekentjes zijn handgemaakt, zacht gevoerd en bestaan uit 4 verschillende stoffen met velcro
stroken (om eigen vertrouwde/populaire voorwerpen te bevestigen) en linten om te
strikken/knopen, een rits,…
Voor tactiele en visuele stimulatie, oefent de fijne motoriek, de oog-hand coördinatie en roept
herinneringen op.
Voor individueel gebruik en in kleine groepjes tot 3 personen.
Geschikt voor kinderen en volwassenen.
Afmetingen:
• 70 x 70 x 1 cm
• machinewasbaar tot 40°C (delicaat programma)
1010357

122,00

1

Friemelband met balletje
Set van 2 kleurrijke voelbanden: de ene band is samengesteld uit verschillende stoffen (o.a.
fleece) en de andere uit blauwe stof voorzien van een balletje om te manipuleren en een
doorzichtig stuk gaas ter visuele controle.
Voor het oefenen van de fijne motoriek en de tactiele vaardigheden.
Bijzonder geschikt bij motorische onrust.
Technische info:
• afmetingen: 75 cm omtrek, 9 cm breed
• machinewasbaar tot 30°C
75 cm rond - set van 2
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Empathiepoppen Joyk

Empathiepoppen Joyk
Deze unieke poppen, ook wel knuffelpoppen genoemd, staan voor comfort, veiligheid en vriendschap en zijn betekenisvol voor zowel kinderen als
volwassenen. “Empathy Dolls” worden voornamelijk gebruikt op scholen, in ziekenhuizen en in woon- en zorgcentra m.b.t. het inlevingsvermogen van
zowel jongere als oudere mensen (denk hierbij o.a. aan autisme en dementie). Deze knuffelpoppen hebben een hoge aaibaarheidsfactor. Ze zijn
gemaakt uit zachte en aangenaam aanvoelende materialen. Ze hebben behoorlijk wat gewicht waardoor ze stevig aanvoelen als wezentjes van vlees
en bloed. Er is bijzonder veel aandacht gegeven aan bepaalde details, zo zijn de handen en vingertjes bijzonder natuurlijk gemaakt. Als je de pop op
je linkerarm houdt, zoals de meeste mensen dit vanzelfsprekend met een baby doen, dan kijkt de pop je aan. Dit contact roept het gevoel op om voor
de pop te willen zorgen. De poppen zijn ook makkelijk aan- en uit te kleden.
Handwas.
Knuffeldier Billy de poes Joyk
Ouderen en kinderen hebben vaak een zeer speciale band met huisdieren.
Joyk, gekend voor zijn superieure empathiepoppen, heeft daarop ingespeeld en een gezellige kat
gecreëerd.
Billy de poes is zowel een knuffeldier als een handpop. Voorzien van een kersenpitkussentje in de
buikholte waardoor de poes even zwaar voelt als een echte. Het zakje kan ook apart in de
microgolfoven opgewarmd worden zodat de poes aangenaam warm aanvoelt.
47 cm

103649

46,90

1

56,43
56,43

1
1

Empathiepop Joyk 36 cm
Knuffelpoppen van 36 cm zijn gemakkelijk hanteerbaar.
Ze zijn speciaal verzwaard aan de onderzijde om een natuurlijk effect te bekomen.

Sara
Sam

103641
103637

Empathiepop Joyk 50 cm
Knuffelpoppen van 50 cm zijn zeer populair omwille van de grootte zoals een echte baby.
Ze zijn speciaal verzwaard aan de onderzijde om een natuurlijk effect te bekomen.
Optioneel kan me ze nog "echter" maken door toevoeging van Human Touch accessoires.

Simone
Simon
Mandy

103647
103648
103646

71,70
71,70
71,70

1
1
1

Empathiepop Joyk 65 cm
Knuffelpoppen van 65 cm zijn zeer populair omwille van hun grootte zoals een peuter.
Ze zijn speciaal verzwaard aan de onderzijde om een natuurlijk effect te bekomen.
Optioneel kan me ze nog "echter" maken door toevoeging van Human Touch accessoires.
Handwas.
Op de afbeelding: Emilie (oranje kleedje), Johan (blauwe salopette), Sofia (gele salopette), Nelly
(rood kleedje).
Emilie
Johan
Nelly
Sofia
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Empathiepoppen Joyk

Empathiepop Joyk 100 cm
Vera is de grootste knuffelpop en is met haar 1 meter lengte een perfecte levensgenoot.
Ook i.v.m. de kledij kan men gemakkelijk wisselen met gewone kleertjes van kinderen van 4 jaar.
De ledematen zijn zeer natuurlijk, zo kunnen bv. de benen gekruist worden.
Het haar is kort, zodat de pop zowel mannelijk als vrouwelijk lijkt.
Optioneel kan me ze nog "echter" maken door toevoeging van Human Touch accessoires en een
pruikje.
Vera
bruine pruik

103634
103633

211,46
22,21

1
1

Human Touch voor Joyk poppen
Via het “Human Touch” concept worden de zintuigen en de verbondenheid met de pop
gestimuleerd. Poppen vanaf 50 cm hebben een ruimte onder hun linkerarm waarin een kloppend
hartje of een aromazakje kan geplaatst worden.
Ook bij Billy de poes is er plaats voor het hartje en de aromazakjes.
Voor kloppend hartje: batterij: LR44 x 2 (niet inbegrepen).
kloppend hartje
aromazakjes (per 5)

103660
103662

14,69
17,57

1
1

Oriëntatie: planborden & toebehoren
Het R.O.T. planbord is ontwikkeld voor gebruik in instellingen waar tijdsoriëntatie voortdurende aandacht vereist.
Op het planbord kan dagelijks wisselende informatie worden gegeven, zoals o.a. de datum, het weer van die dag, jaargetijde, het menu en informatie
over wat en waar er iets te doen is.
De woorden, letters, cijfers en symbolen zijn aangebracht op magnetische kunststof plaatjes met een witte achtergrond. Het oppervlak van het bord
kan beschreven worden met speciale stiften en is afwasbaar. Het bord is in een frame vervat en kan worden opgehangen.
Op aanvraag kunnen wij zorgen voor aangepaste teksten en symbolen, specifiek voor de instelling.
R.O.T. bord cijferset - magnetische set
Witte plaatjes met duidelijke zwarte tekens; binnenin een magnetische laag.
± 5 cm

set van 31 getallen en 2 jaartallen: het lopende jaar en het
volgende
3 jaartallen: lopende en 2 volgende

73

105,00

1

86

25,00

1

130,00

1

R.O.T. bord letterset - magnetische set
± 175 witte plaatjes met duidelijke zwarte letters; binnenin een magnetische laag.
± 3 x 5 cm

± 175 stuks

www.advys.be

Indicatieve publieks richtprijzen 2017 incl. btw B (onder voorbehoud)

72

adhome: ad

courant/stock: a

staffel mogelijk: X

10/07/2017

Mentale stimulatie, gezelschapsspellen

Oriëntatie: planborden & toebehoren

R.O.T. bord woordenset - magnetische set
34 witte plaatjes met duidelijke zwarte tekens; binnenin een magnetische laag.
O.a. de dagen van de week, de maanden, seizoenen, weer,...
± 5 cm hoog.

34 woorden (Nederlands)
34 woorden (Franstalig)

74
74F

125,00
175,00

1
1

115,00

1

R.O.T. bord symbolenset - magnetische set
Witte plaatjes met duidelijke zwarte afbeeldingen; binnenin een magnetische laag.
20 herkenbare symbolen waarvan 9 met Nederlandstalige tekst.

20 symbolen

80

Houten magnetische letters 4,2 cm
Grote, gemakkelijk te lezen en te hanteren letters die kunnen gecombineerd worden met elk
magnetisch planbord.
Grootte: 4,2 cm

set van 51 stuks

515410

42,38

1

Reminiscentie & geheugen
ColorCards® reminiscentiekaarten Life Times
De reeks Life Times van het bekende Colorcards® omvat 2 sets:
• "Sleutelmomenten in het leven"
Vaak geven de belangrijke momenten in het leven gemakkelijker aanleiding tot reactie, emotie en
herinnering. Bv. de eerste schooldag, geboorte van een kind, verhuis, ziekte, vakantie,…
De afbeeldingen zijn zeer goed gekozen om vlot een emotie op te wekken.
• "Wereldoorlog II"
Deze reeks bevat sprekende zwart-wit foto's uit de tweede WO in Groot-Brittannië. Een aantal
afbeeldingen zijn typisch voor de UK, maar de meeste zijn universeel.
Bv. schuilen voor een bombardement, bevrijding, hamsteren, krijgsgevangen,…
Inhoud:
• 36 kaarten A5-formaat
• gebruikshandleiding
sleutelmomenten in het leven
wereldoorlog II
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Reminiscentie & geheugen

Reminiscentiekaarten jaren '50 en '60 ColorCards®
Realistische beelden uit de jaren '50 en '60 brengen herinneringen tot leven en stimuleren het
geheugen, verhalen vertellen en het creëren van een persoonlijke levensgeschiedenis.
Enkele voorbeelden: platenspeler, bandrecorder, spellen van toen, retro telefoon,...
Bijzonder geschikt voor gebruik o.a. in dagcentra, geheugenklinieken, woonzorgcentra.
Inhoud:
• 36 kaarten A5-formaat
• gebruikshandleiding
001-5951

56,00

1

Kleurenmemory Memo & Co
Unieke memory die kleuren en herkenbare figuren combineert.
Bv. de afbeelding van een ananas bevat de kleuren bruin, groen en zwart, op een ander kaartje
komen deze 3 kleuren voor. Deze kaartjes horen bij elkaar.
Er zijn kaartjes met 2 tot 6 kleuren, zodat men het spel kan gebruiken voor visuele oefeningen
met oplopende moeilijkheidsgraad.
Inhoud:
• 64 kaarten 8 x 8 cm, waarvan 32 figuren en 32 kleurkaarten
• gebruikshandleiding
103490

30,56

1

3017788

28,00

1

Euro bankbiljetten en muntstukken
Sorteerdoos met alle € bankbiljetten en munten.
Inhoud:
• 15 x € 500, € 1, € 2, 50 cent, 20 cent, 10 cent
• 25 x 5 cent, 2 cent, 1 cent
• 20 x € 200, € 100, € 50, € 20, € 10
• afmetingen: 47 x 21 x 3 cm

Boek: “Memory Games for Groups (Engels)
Praktisch handboek met een 100-tal uitgewerkte suggesties voor geheugenactiviteiten.
Er zijn 5 rubrieken, elk met 20 spelfiches: personal memories, the past, the present, the world en
general games. De moeilijkheidsgraad kan vlot aangepast worden.
Het boek bevat in de inleiding een praktisch overzicht van geheugenproblemen en de
respectievelijke aanpak en is bruikbaar als onderdeel van R.O.T.-training.
Geschreven in makkelijk leesbaar Engels.
180 blz.
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Reminiscentiepuzzels

Reminiscentiepuzzels
Houten puzzels, speciaal ontworpen om het gesprek over vroeger te stimuleren.
Er werd gekozen voor zwart-wit opnamen. Veel ouderen denken met nostalgie terug aan de tijd waarin het tempo anders lag.
De puzzels hebben slechts een beperkt aantal stukken en zijn daardoor eenvoudig te leggen, zonder daarom kinderachtig over te komen.
Ook bruikbaar in een quiz of in een gezelschapsspel.
Reminiscentiepuzzels "Goed gevoel" Advys in hout
Reeks speciaal ontworpen door Advys.
5 houten puzzels met herkenbare thema's, speciaal bedoeld om het gesprek over vroeger te
stimuleren.
De afbeeldingen situeren zich in de tweede helft van de twintigste eeuw.
De gekozen taferelen doen denken aan mooie momenten van vroeger: een ontmoeting, een
jubilee, zich klaarmaken voor een feest, een verjaardag, oma schilt op woensdag de aardappelen
voor de kleinkinderen die van school komen,…
Bij elke puzzel wordt een mooie tekst aangeleverd die de begeleider als aanknopingspunt kan
gebruiken voor een gesprek en eventueel kan inspireren.
De puzzels hebben resp. 9, 15 en 24 stukken.
Technische info:
• 23,5 x 22,5 cm
set van 5

AD72929

77,02

1

Kunstpuzzel in hout
Stevige houten puzzels, zeer mooi resultaat en toch eenvoudig door het beperkt aantal stukken.
Bij elke kunstpuzzel is er een voorbeeld op ware grootte voorzien. Dit kan een handig hulpmiddel
zijn bij het maken.
Technische info:
• 50 x 40 cm
"Caféterras bij nacht" Van Gogh - 36 stukken
"Grote vaas met bloemen" Renoir - 48 stukken
"Bateaux à Saintes-Maries" Van Gogh - 36 stukken
"Bateaux à Saintes-Maries" Van Gogh - 48 stukken
"Zonnebloemen" Van Gogh - 36 stukken
"Zonnebloemen" Van Gogh - 48 stukken
"Tuin met Japanse brug" Monet - 48 stukken
"Rivier te Argenteuil" Manet - 48 stukken

1057-36
1031-48
1010-36
1010-48
1005-36
1005-48
1073-48
1015-48

40,46
40,46
40,46
40,46
40,46
40,46
40,46
40,46

1
1
1
1
1
1
1
1

Reminiscentiepuzzel "Oude vrouw aan de was" in hout
Houten puzzels uit een schitterende Zweedse reeks.
De afbeeldingen situeren zich in de eerste helft van de twintigste eeuw op het platteland. Er
werd gekozen voor zwart-wit opnamen, gemaakt door een Zweedse boer.

6 stukken - 23 x 24 cm

100064

35,00

1

Reminiscentiepuzzel "Picknik in het veld"
Houten puzzels uit een schitterende Zweedse reeks.
De afbeeldingen situeren zich in de eerste helft van de twintigste eeuw op het platteland. Er
werd gekozen voor zwart-wit opnamen, gemaakt door een Zweedse boer.

9 stukken - 23 x 24 cm
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Reminiscentiepuzzels

Reminiscentiepuzzel "Moeder maakt worst"
Houten puzzels uit een schitterende Zweedse reeks.
De afbeeldingen situeren zich in de eerste helft van de twintigste eeuw op het platteland. Er
werd gekozen voor zwart-wit opnamen, gemaakt door een Zweedse boer.

36 stukken - 23 x 24 cm

100069

35,00

1

Reminiscentiepuzzel "Drie kinderen op een paard"
Houten puzzels uit een schitterende Zweedse reeks.
De afbeeldingen situeren zich in de eerste helft van de twintigste eeuw op het platteland. Er
werd gekozen voor zwart-wit opnamen, gemaakt door een Zweedse boer.

20 stukken - 23 x 24 cm

100074

35,00

1

Reminiscentiepuzzel "Het trekpaard zadelen"
Houten puzzels uit een schitterende Zweedse reeks.
De afbeeldingen situeren zich in de eerste helft van de twintigste eeuw op het platteland. Er
werd gekozen voor zwart-wit opnamen, gemaakt door een Zweedse boer.

15 stukken - 23 x 24 cm

100073

35,00

1

Aangepaste gezelschapsspellen voor op tafel
Tactori
Strategisch tafel bordspel waarbij ruimtelijk denken, driedimensionaal voorstellingsvermogen en
fijne motoriek spelenderwijs worden gestimuleerd. De gekleurde torentjes kan men stapelen en
verbinden met elkaar tot bruggen en vierkanten. Het spelbord kan langs 2 zijden gebruikt
worden: 9 x 9 en 5 x 5. Deze laatste is een vereenvoudigde versie. Alle elementen zijn in
beukenhout.
Inhoud:
• 1 spelbord met 2 speelzijden: 41 x 41 cm
• 64 gekleurde torentjes (rood, blauw, geel)
• 60 verbinding staafjes (rood, blauw, geel)
103587

180,00

1

Speelkaarten met grote opdruk
Extra Visible kaarten hebben de normale grootte van 56 x 87 mm.
Ze hebben een extra grote opdruk, en tonen geen figuren. Speciaal voor personen met een
visuele beperking.

Extra visible - zonder figuren
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Speelkaarten met grote opdruk en kleurcode Icatcher
Originele speelkaarten, niet alleen met extra grote opdruk maar ook heeft elke "symbool"
(harten, ruiten, klaveren en schoppen) zijn eigen kleur (geel, blauw, wit en roze).
Hierdoor zijn ze nog gemakkelijker van elkaar te onderscheiden en zijn ze bijzonder geschikt voor
personen met een visuele en/of een perceptiestoornis.
set van 2 in transparante doos

AD121128

15,00

1

Grote speelkaarten
Deze grote speelkaarten zijn niet alleen beter vast te houden, ze zijn ook beter herkenbaar door
zijn grotere figuren.

15 x 10 cm

AD20367

14,95

1

Speelkaartenhouder in kunststof wit Henro Card
Witte kunststof speelkaartenhouder waarbij de kaarten gemakkelijk in de schuine vorm kunnen
geplaatst worden.
Technische info:
• lengte: 30 cm
AD135644

7,50 ad

10

Speelkaartenhouder kunststof halfrond
Zeer compacte houder, waarbij de waaiervorm het meest lijkt op de klassieke manier om
speelkaarten vast te houden.

AA7310

47,50

1

24,00

5

Speelkaartenhouder transparant recht
Weinig opvallende doorzichtige houder.
Vooraan is een gootje om eventueel een pen in te leggen.
Technische info:
• lengte: 25 cm
AA7311
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Speelkaartenschudder
Met de draaihendel worden de kaarten geschud.
Technische info:
• 21 x 10 x 10 cm

4734

12,50

1

98,00

1

Damspel met pionnen - magnetisch
Magnetisch en vergroot damspel.
De schijven zijn vervangen door grote, gemakkelijk vast te nemen pionnen. Deze zijn
magnetisch, waardoor ze moeilijker omvallen.
Technische info:
• houten speelbord: 50 x 50 cm
op de achterzijde molenspel

5031

Mens erger je niet - vergroot en stabiel
Het bekende spel in reuzenuitvoering met licht uitgefreesde cirkels, zodat de figuren moeilijker
omvallen of verschuiven.
Technische info:
• houten speelbord: 50 x 50 x 1,2 cm
• de figuren zelf zijn 6 cm groot
1010215

80,00

1

Mens erger je niet - magnetisch
Magnetisch en vergroot "Mens erger je niet".
Grote, gemakkelijk vast te nemen pionnen. Deze zijn magnetisch, waardoor ze moeilijker
omvallen.
Er zijn verschillende versies: één- of tweezijdig en voor 4 of voor 4 tot 6 spelers.
voor 4 of 6 spelers (tweezijdig) - 35 x 35 cm
extra groot, voor 4 spelers (éénzijdig) - 50 x 50 cm
extra groot, voor 4 of 6 spelers (tweezijdig) - 50 x 50 cm

1009
5012
5016

65,00
82,00
98,00

1
1
1

Domino vergroot en met kleurencodes
Witte dominostenen met verschillende gekleurde stippen in reliëf; door het iets groter en
zwaarder formaat makkelijker te hanteren. Voor het oefenen van fijne motoriek, oog-hand
coördinatie, kleurherkenning, tast-proprioceptie, … ook als ontspanning. Eveneens bruikbaar bij
sorteeropdrachten. Voor personen met of zonder visuele beperkingen.
Leeftijd: vanaf 6 jaar; ook voor volwassenen.
Inhoud:
• 28 dominostenen
• metalen kistje
• gebruikshandleiding
3494
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Domino extra vergroot
Klassiek dominospel met 28 stukken in reuzenformaat.
De stukken zijn voorzien van reliëfnoppen met de verschillende getallen elk in zijn eigen kleur.
Technische info:
• afmeting dominosteen: 15 x 7,5 x 1,8 cm
• houten kistje: 36 x 19 x 17 cm
met stukken van 15 x 7,5 x 1,8 cm

546408

145,37

1

Dusy-Maxx
Set van 4 gezelschapsspellen: 2 x 2 zijdig bedrukt.
• mens-erger-je-niet voor 4 en voor 6 spelers met 24 gekleurde pionnen, dobbelsteen 3 cm
• molenspel met 24 speelschijven, katoenen buideltje
• schaakbord
De houten schaakstukken kunnen afzonderlijk besteld worden en zijn 4-9 cm hoog.
Houten basisbord, 55 x 55 cm buiten en 50 x50 cm binnen, 1,8 cm hoog.
Dit spel hoort bij de activiteitenset Dusy-Maxx is een hoogwaardige reeks spelopdrachten in hout.
De basis is een werkbord waarop nog andere verschillende opties mogelijk zijn:
o.a. schuifpuzzel, sorteerraster (zie deel "visuele perceptie").
4 vergrote gezelschapsspellen (2x2), basisbord inbegrepen
4 vergrote gezelschapsspellen (2x2)
vergrote schaakstukken in hout

103886
103883
556935

117,43
69,94
25,98

1
1
1

Kruiswoordspel magnetisch
Magnetische kruiswoordspel, waardoor de stukjes moeilijker verschuiven bij onwillekeurige
bewegingen.
Men kan dit ook spelen in een schuine opstelling, bv. in bed.
Het spel lijkt op Scrabble. De letterselectie is gebaseerd op Nederlands.
Technische info:
• 35 x 35 cm
spelbord en letterset

5023m

85,00

1

Solitaire - magnetisch
Dit kwalitatief solitairspel heeft pionnen met een metalen deel waardoor ze vastkleven aan het
magnetisch spelbord en dus moeilijker omvallen.
Technische info:
• 35 x 35 cm
1005
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Aangepaste gezelschapsspellen voor op tafel

ErgoPic
ErgoPic is een ergonomisch gevormde kaartenhouder in blauwe kunststof voor bv.
Memorykaarten van max. 10 x 6,2 cm
De transparante onderkant kan weggeschoven worden en er kan een kaart ingestoken worden.
Vervolgens kan het transparante deel terug vastgeklikt worden.
Het bijzondere aan ErgoPic is de lichte bolvorm, waardoor de kaarten gemakkelijker kunnen vast
gegrepen en omgekeerd worden. Veel gebruikt als therapiemiddel bij ergotherapeuten en
logopedisten. Op deze manier kan je je eigen memory samenstellen met eventueel gekende
foto's.
3 versies:
• 24 stuks, voor een speloppervlak van 50 x 60 cm
• 12 stuks voor een oppervlak van 35 x 40 cm
• startpakket met 12 stuks rode, 12 stuks blauwe kaartenhouders en 12 paar memorykaarten
Tint'o Cat.
12-delig
24-delig
12 rode, 12 blauwe kaartenhouders en 12 paar kaarten Tint'o
Cat

1010141
1010140
1010144

20,75
36,50
36,00

1
1
1

Stratenspel: La Strada
Reeks van 3 spelen van het type "stratenbouwer",
Men legt om de beurt een kaart, waarbij de "aansluitingen" moeten kloppen. Men kan deze reeks
La Strada aanwenden als strategisch gezelschapsspel of als trainingsmiddel voor visuoconstructieve vaardigheden.
Het geheel zit in een stevige doos.
Opeenvolgende moeilijkheidsgraad, van gemakkelijk naar moeilijk: Canaletto, Coloretto en
Vicoletto.
Inhoud:
• 100 houten speelelementen: 4,8 x 4,8 cm
Canaletto
Coloretto
Vicoletto

3041
3042
3043

50,00
50,00
50,00

1
1
1

Rummikub
Het bekende aanlegspel Rummikub met duidelijke cijfers.
De bedoeling is groepen of rijen te verzamelen en deze uit te leggen of bij de tegenstander aan
te bouwen.
De stenen zijn 38 mm hoog, de cijfers zelf zijn duidelijk en in reliëf gedrukt, 16 mm hoog en 4
mm dik.
Inhoud:
• 106 stenen
• 4 spelhouders
529249

48,83

1

1458

20,00

1

Dobbelspel met getallenstaafjes
Een eenvoudig telsysteem ondersteunt het spelverloop.
2 klassieke dobbelstenen van 2,2 cm.
Technische info:
• 28 x 20 cm
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Aangepaste gezelschaps- en bewegingsspellen, groot

Aangepaste gezelschaps- en bewegingsspellen, groot
Houten tafelkegelspel compact
Berkenhouten kegelbaan met 9 houten kegels en een metalen balletje.
Men laat het balletje rollen vanaf een hellende goot, zodat ook personen met weinig motorische
mogelijkheden kunnen deelnemen.
Het balletje keert automatisch terug.
Na gebruik kunnen alle onderdelen praktisch opgeborgen worden in een lade onder de kegelbaan.
Er worden 10 kegels (1 in reserve) en 3 metalen balletjes meegeleverd.
Technische info:
• 86 x 23 cm
193016

122,24

1

55,00
88,00

1
1

Kegelspel in hout
9 stevige kegels en 2 ballen in massief hout.
Verkrijgbaar in 2 formaten:
• klein: kegels van 24 cm lengte en 4,3 cm dikte + 2 ballen van 7,2 cm Ø
• groot: kegels van 30 cm en 5,2 cm dikte + 2 ballen van 9 cm Ø
24 cm (9 kegels) en 2 ballen
30 cm (9 kegels) en 2 ballen

3018
3019

Tafelcurling
Berkenhouten curlingbaan met 6 rode en 6 gele curling"stenen". Deze zijn voorzien van een
metalen kogeltje onderaan om beter te glijden. Vooraan zit een verstelbare elastiek voor het
lanceren van de stenen.
De bedoeling is om de stenen zo dicht mogelijk bij het doel te schuiven, eventueel door deze van
de tegenspeler weg te katapulteren.
Technische info:
• 100 x 30 cm
193015

114,36

1

180,00

1

Sjoelbak
Wordt geleverd inclusief 30 houten schijven met een Ø van 5,2 cm.
De kleur van de uitvoering kan verschillen van de afbeelding.
Technische info:
• 200 x 40 cm
AD63668-420

Reuze houten vloerdomino
Reuzendomino met 28 houten stenen.
Elke steen heeft goed contrasterende grote zwarte noppen.
Hierdoor uitstekend geschikt voor personen met een visuele beperking en voor gebruik op de
vloer.
Technische info:
• afmeting dominosteen: 15 x 7,5 x 1,5 cm
552074
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Aangepaste gezelschaps- en bewegingsspellen, groot

4 op een rij reuze-uitvoering in hout
Vier op 'n rij extra groot. Door zijn grote afmetingen is het bruikbaar voor groepsactiviteiten,
spelen in stand of vanuit de rolstoel.
Volledig in hout vervaardigd.
Technische info:
• 95 x 80 cm
XXL

415

250,00

1

4 op een rij reuze-uitvoering in kunststof
Vier op 'n rij extra large. Door zijn grote afmetingen is het bruikbaar voor groepsactiviteiten,
spelen in stand of vanuit de rolstoel.
Volledig in kunststof vervaardigd, en dus bruikbaar voor buiten.
Technische info:
• 134 x 108 cm
XXL

G15789

480,00

1

Grote Mikado
Mikado bestaat in 3 uitvoeringen:
• licht vergrote Mikado met 41 houten staafjes van 29 cm lengte en 6 mm Ø. Geleverd in een
houten doos.
• XL Mikado met houten staven van 75 cm lengte en 12 mm Ø. Geleverd in een opbergzak.
• XXL: houten staven van 150 cm lengte en 28 mm Ø. Geleverd in een opbergzak.
De grotere versies zijn vooral bedoeld om op de grond te spelen.
Mikado is een ontspannen manier om coördinatie, ruimtelijk inzicht en bewegingscontrole te
oefenen en de groepsinteractie te bevorderen.
29 cm x 6 mm
XL 75 cm x 12 mm
XXL 150 cm x 2,8 cm

6347
2851L
1502500

13,00
27,00
247,15

1
1
1

Dobbelstenen
Dobbelstenen natuurhout
Klassieke vergrootte dobbelstenen in natuurlijk beukenhout met duidelijke zwarte ogen.

3 cm - per 12
4 cm - per 6

5960
5961

30,00
40,00

1
1

23,24

1

Reuze dobbelsteen
Reuze dobbelstenen zijn zeer geschikt voor groepsactiviteiten.
Vervaardigd uit zacht en licht schuim.

16 cm, klassieke punten, set van 3
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Dobbelstenen

Wilde dobbelsteen
De "wilde dobbelsteen" is een heel speciale dobbelsteen: elk van de 6 vlakken bestaat uit een
"doosje" met transparant deksel waarin 1 tot 6 metalen kogeltjes zitten.
De bodem van die doosjes bestaat uit een 4 x 4 raster, zodat de kogeltjes in een willekeurige
vorm komen te liggen. Deze vorm verschilt meestal van de klassieke vorm waarin we een
gegooid getal zien en dit maakt de opdracht moeilijker. Bij het gooien kan men tot 16
verschillende resultaten komen. Deze manier van dobbelen bevordert de opmerkzaamheid en
concentratie.
Bv. als je een 3 gooit met een dobbelsteen verwacht je 3 bolletjes schuin op een rij. Bij de wilde
dobbelsteen liggen de 3 metalen kogeltjes willekeurig verspreid op het raster.
Technische gegevens:
• kleine versie: kunststof en acryl glas
• grote versie: foam en acryl glas
4,5 cm
reuzeformaat 21 cm

103317
103612

26,00
87,00

1
1

Grote zachte dobbelsteen met insteekpochetten
Grote soepele dobbelsteen met kunstlederen hoes.
Op elke kant is er een doorzichtige hoes waarin men een blad kan steken van 11 x 16 cm.
Voorbeelden: kleuren, grote cijfers, namen, foto's, lichaamsdelen, bewegingen,…

17 cm

544270

20,50

1

57,00

1

Activiteiten & animatie
Bingo-set: molen, kaarten, houten balletjes en spelbord
Volledige set.
Inhoud:
• bingomolen (± 25 cm)
• 75 houten balletjes
• 24 stevige kaarten van 11 x 13,6 cm
• houten speelblok
volledige set

1831

Aromastream
De reuk wordt als zintuig meer en meer ingeschakeld in de activatie. Aangename geuren worden
bekomen door het aanbrengen van enkele druppels op de filter aan de onderzijde. De geur wordt
omhoog gezogen door een ventilator en langs de bovenzijde de ruimte ingebracht. De essentiële
olie wordt niet verwarmd. Door de schakelaar op stand 2 te zetten kan men een sneller effect
bekomen.
Bij aankoop kan men opteren voor een basisset van 3 oliën.
set met 1 filter en 3 oliën
met 1 filter
reservefilter
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