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Hape

Hape gelooft dat spelen in het DNA zit 
van ieder kind. Onze job is om dit te aan 
te wakkeren en zacht te begeleiden. 
Producten van Hape zijn gemaakt om 
te inspireren, te leren en de wereld te 
verkennen rondom ons. Door bewust te 
ondernemen wil Hape meebouwen aan die 
betere wereld waarin we geloven. Hape is 
het betere houten speelgoed voor kids van 
0 maanden tot 6 jaar en ouder. 

Plus Plus

Plus-Plus is afkomstig uit Denemarken en bestaat 
uit bouwsteentjes van twee aaneengesloten plus-
vormen. Van het simpelweg in elkaar schuiven van de 
bouwsteentjes tot het maken van ingewikkelde 2D en 
3D creaties, het is allemaal mogelijk. Het materiaal is 
heel geschikt voor zowel jongere als oudere kinderen. 
Het is naast enorm leuk ook erg leerzaam speelgoed. 
Goed voor de ontwikkeling van de fijne motoriek, het 
concentratievermogen, de fantasie, creativiteit en het 
ruimtelijk inzicht.

Knuffels en (hand)poppen   

Alleen handen kunnen maken wat het hart voelt. Ons 
assortiment van Käthe Kruse en Beleduc staat voor 
vertrouwen, kwaliteit en veiligheid. Ze zijn bedoeld om héél 
lang mee te gaan. Authentiek en ontworpen specifiek passend 
voor elke leeftijd. Vakmanschap, uniek design en stijl gaan 
hand in hand. Ons assortiment is ontworpen om van te houden.

WizzWizz 

“Leuk”, “gezellig”, “verbindend” en “veelzijdig”, 
dit zijn begrippen die echt passen bij WizzWizz. 
Het houten speelgoed is dan ook kleurrijk, 
interessant en uitdagend voor kinderen 
van 2.5 tot 8 jaar. Omdat de onderdelen op 
verschillende manieren te gebruiken zijn kan 
men op eenvoudige en intuïtieve manier mooie 
dingen maken en eindeloos spelen. Wizzwizz 
stimuleert de cognitie en creativiteit en het spel 
kan therapeutisch ingeschakeld worden.

Luco blokken

Luco staat voor 4 soorten houten blokjes die in elkaar kunnen klikken. Bouwen 
van constructies, zelf gemaakte creaties en voertuigen staat centraal. De 
ecologisch handgemaakte blokken uit 1 stuk zijn in hout en passend voor 

kids vanaf 3 jaar tot 12 jaar en ouder. Naturel of voorzien van een kleurtje op 
waterbasis worden ze gebruikt door kindertherapeuten. Ze ontwikkelen de 

motorische vaardigheden, het 3D denken en de fantasie van ieder kind.

Beleduc

Beleduc is duurzaam spelmateriaal dat samen spelen 
stimuleert. Voor kids tussen 2 en 7 jaar zorgt het 

assortiment ervoor dat talenten worden ontwikkeld, 
potentieel wordt aangesproken en gestimuleerd. 
Veel kinderdagverblijven en scholen zijn al jaren 

fan van Beleduc. Puzzels, (rollen) spellen, outdoor, 
wandelementen en creatief materiaal vormen het 
aanbod. Voor kids tot 3 jaar is er de speciale reeks 

Small kids.

Een greep uit ons aanbod ...
Wij hebben heel veel te bieden.
Ontdek meer op www.despeelhoed.be

WIST JE DAT?
Spelpedagogen becijferd hebben 
dat kinderen tot aan hun 6de 
verjaardag niet minder dan 15.000 
uren spelen. Dit betekent ongeveer 
7 tot 8 uur per dag !



Onze 10 speelhoedregels

1. Goed speelgoed leert je wat zonder dat je het merkt

Je leert op je beurt te wachten. En dat je soms geluk en soms pech hebt. Bij 
een goed spel is er een geluksfactor ingebracht. Je wordt zelf verrast door wat 
kan en niet kan. Zowel met winnen als met verliezen leer je omgaan. 

2. Goed speelgoed sluit aan op het ontwikkelingsniveau

Goed speelgoed betekent dat je er plezier aan hebt. Het moet 
voldoende uitdagend zijn maar zeker ook niet te moeilijk. 

3. Goed speelgoed biedt steeds nieuwe en andere uitdagingen

Met goed speelgoed creëren kids hun eigen wereld en wordt op 
verschillende vaardigheden beroep gedaan. Speelgoed met veel gebruiks- en 
spelmogelijkheden werkt stimulerend en verveelt niet gauw.

4. Goed speelgoed gaat niet snel stuk

Aan het ontwikkelen en produceren van speelgoed van onze merken 
wordt veel aandacht besteed. Het is dan ook zo gemaakt dat het tegen 
een stootje kan en de speler er lang plezier van zal hebben. Kwaliteit 
en klantenservice in deze staat bij ons centraal.

5. Goed speelgoed vermeldt een leeftijdsindicatie

Een leeftijdsindicatie is belangrijk op elk stuk goed speelgoed. Het helpt 
ons om goed te kiezen. Het bevat eveneens een rechtstreekse link naar de 
ontwikkelingsdoelen van het speelgoed.

6. Goed speelgoed is duurzaam

Ons speelgoed gaat lang mee. Gewoonweg omdat het niet snel stuk 
gaat maar evengoed omdat het min of meer tijdloos is. Na een paar jaar 
is het ongetwijfeld weer even leuk om mee te spelen. Bij onze merken 
wordt er ook veel aandacht besteed aan duurzaamheid bij ontwikkeling 
en productie.

8. Goed speelgoed is veilig

Ouders en kinderen stellen een mateloos vertrouwen in hun speelgoed. 
Producenten moeten ervoor instaan dat hun assortiment voldoet aan 
het Koninklijk Besluit van 19 januari 2011 betreffende de veiligheid van 
speelgoed.

7. Goed speelgoed is altijd zijn geld waard

We kiezen voor een uitstekende verhouding prijs-kwaliteit. Goed 
speelgoed kost misschien wel iets meer maar dat je niet kunt stellen dat 
het daarom duur is. De fun van leuk spelen is natuurlijk ook wat waard.

9. Goed speelgoed is voorzien van een gebruiksaanwijzing 
 
De goede speelgoedleveranciers zorgen altijd voor een duidelijk leesbare 
gebruiksaanwijzing en eventuele speluitleg.

10. Goed speelgoed doet je de tijd vergeten

Door de spelwereld binnen te stappen, de “echte” wereld even 
opzij te schuiven en doordat je niet naar een specifiek resultaat 
hoeft te werken, kun je spelenderwijs weer even “bijtanken.”

WIST JE DAT?
Het bamboespeelgoed van Hape vervaardigd is uit bamboe 
van een eigen aangelegd en onderhouden bamboebos.



Houten Speelgoed

Gezellige spellen

Poppen en knuffels

Plus-Plus

WizzWizz

Bouwblokken

En nog zoveel meer,  fijn en leerrijk…

De Speelhoed betovert! Spring binnen en 
geniet van het assortiment keigoed speelgoed. 
Met de Speelhoed kiezen we voor dat ietsje 
meer: superleuk en uitdagend, verrassend en 
kwalitatief, educatief en ontspannend, passend 
voor ieder kind. Advies en een hartelijk 
welkom staan bij ons centraal.  
De Speelhoed ademt speelgoed… 
je bent van harte welkom.

Volksspelen

Gekke fietsen

Triker ligfietsen

Riksja

Steps

XXL-assortiment

Durf kiezen voor een heel speciale invulling van  
uw feest. Originaliteit en fun staan centraal.
Contacteer ons vrijblijvend voor de huurtarieven.
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AANKOPEN? HUREN?
Kom zeker eens langs 
in onze winkel!
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Spelmateriaal
voor iedereen

ANNE DECLERCQ
Mama van Louise en Jules

Ik vind het speelgoed van 
“De Speelhoed” subliem. 
Je vindt het nergens 
anders, het is origineel 
waardoor de kinderen er 
ook graag mee spelen. 
Ook is de kwaliteit erg 
goed. Wij zijn alvast fan!

Ontdek ook onze andere folders.
Wij bieden ook nog spelmateriaal aan 
voor logopedisten, kinderen met andere 
talenten en woonzorgcentra.

Meer info of vragen?
Neem contact op met Nick of Katrien  
en wij helpen je graag verder.
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Spelmateriaalvoor logopedisten

DE SPEELHOED Stationsstraat 25 • 8880 Ledegem

www.despeelhoed.be • despeelhoed@telenet.be

Nick: 0486 57 56 96 • Katrien: 0485 80 98 85

Spelmateriaal
voor woonzorgcentra
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Spelmateriaal

voor kinderen met

  andere talenten
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