
Verjaardagsfeest Piraat!! 
 

 
Speelotheek ’t Ganzenbord  
verhuurt een compleet verzorgde 
en originele verjaardagskist voor 
het feestje van uw kind.  
Deze “Schatkist” is standaard 
gevuld voor 10 kinderen en bevat 
diverse materialen zoals 
spelletjes, verkleedkleren en prachtige  accessoires met het thema 
Piraat.  
 
Het feest is niet compleet zonder een mooi versierde kamer met 
een prachtig gedecoreerde tafel. Ook hier is voor gezorgd zoals 
bv tafelkleed, bekers, borden en zelfs de uitnodigingen zitten in 
de Schatkist. 
 
Kortom, alles voor een prachtig feest! 

  

Huurprijs: 
leden: € 30,00  

niet-leden € 45,00   
Borg: € 30,00 

 

 
 
 
 

 



Verjaardagsfeest 
feeën en heksen!!  
 

 
Speelotheek ’t Ganzenbord  
verhuurt een compleet 
verzorgde en originele 
verjaardagskist voor het feestje van uw kind.  
Deze “Toverkist” is standaard gevuld voor 10 kinderen en bevat 
diverse materialen zoals spelletjes, verkleedkleren en prachtige  
accessoires met het thema feeën en heksen.  
 
Het feest is niet compleet zonder een mooi versierde kamer met 
een prachtig gedecoreerde tafel. Ook hier is voor gezorgd zoals 
bv tafelkleed, bekers, borden en zelfs de uitnodigingen zitten in 
de Toverkist. 
 
Kortom, alles voor een prachtig feest!  

 
 
 

Huurprijs:  
leden: € 30,00 

     niet-leden € 45,00 
     Borg: € 30,00 

 
 
 
 
 

 



FEESTJE!!?? 
 

Speelotheek ’t Ganzenbord verhuurt het Balansspel. 
 

 
 
 
Zet de kubussen op de balans en ga dan zelf op de balans 
staan. Dan moet men de kubussen één voor één op het tafeltje 
op elkaar stapelen. 

Valt de opgebouwde toren om, dan is de beurt over. Zijn er 
meerdere winnaars, dan kan men nogmaals spelen, maar dan 
tegen de tijd. Degene die de toren in de minste tijd kan 
opbouwen, is de winnaar. (personen tot max. 120 kg) 

Huurprijs € 15,00 per dag 
Borg: € 25,00 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Speelotheek ’t Ganzenbord  verhuurt het stokvangspel. 
 
 

Een speler trekt aan een willekeurig touwtje en de andere 
speler moet proberen de stokken te vangen. 
 
Dit spel is in delen gemaakt en met 4 vleugelmoeren op elkaar 
te zetten, gemakkelijk om te vervoeren. Er worden 8 stokken 
geleverd. 
 
Huurprijs € 15,00 per dag 
Borg: € 25,00 
 

 


