
Sport en Spel uitleen

Reserveer datum:_______________ Locatie Aalten, De Ahof

Naam __________________________ Polstraat 9, 7121 DH Aalten

Adres ___________________________ Tel: 0543 - 47 39 93

Telefoon ________________________

Handtekening, 37 kersen pit zakken     per 3 st €1,- …..

___________________________________ 20 klemborden                      per 3 st €1,- …..

Uitleendatum: 50 klootschieten                   per 2 st €1,- …..

_____________________________ 2 koe melken                                           €5,- …..

Inleverdatum: 3 koffiezetapparaten                                   €5,- …..

_____________________________ 2 korfbalstaanders + korf                             €5,- …..

1 levend ganzenbord                                     €2,- …..

1 aanhangwagen €20,- ….. 7 loopklossen                       €1,- …..

1 ballenbak                                  €5,- ….. 2 loopskies 2 pers.              per paar €2,- …..

2 basketballen                    p/st  €2,- ….. 8 loopskies 4 pers.             per paar €2,- …..

2 bingomolen + scorebord    €5,- ….. 2 molenspel                                                       €2,- …..

1 bingomolen klein                     €2,- ….. 1 memory thema verkeer                            €2,- …..

1 Biljarttafel met keu incl. 3 ballen €5,- ….. 2 muizenslaan                       p/st €2,- …..

1 blaasvoetbal                               €2,- ….. 2 1x omgooipoppen incl 3 bal                          €2,- …..

8 blikgooien 3bal+10 blik          €2,- ….. 1 pannaveld (dubbel veld)                       € 70,- …..

9 boerengolfballen             p/st  €1,- ….. 14 peilglazen                              p/st €1,- …..

25 boerengolfsticks              p/st €1,- ….. 27 pingpongballen                    per 10 €1,- …..

1 Catch ball €1,- ….. 100 pionnen                                   per 10 €2,- …..

2 dartborden (excl pijlen)         €2,- ….. 147 poortjes (ijzer)                     per 10 €1,- …..

6 dienbladen                    p/st  €1,- ….. 1 rad van avontuur                                         €5,- …..

4 dobbelstenen (foam)      p/st  €1,- ….. 3 ringsteken= 2 steek+ 10 ring per set €2,- …..

1 fietsrollen                           p/st  €2,- ….. 2 ringwerpsets                         per set €2,- …..

1 foamballen (groot)         p/st  €1,- ….. 17 rubberen werpringen        per 5 €1,- …..

34 foamballen (klein)      per 5 €1,- ….. 4 scheidsrechtersfluit            p/st €1,- …..

2 hamertjesspel                          €5,- ….. 1 Softball tennis rackets + bal €2,- …..

5 Helmenspel(balspel/ waterspel) p/st €2,- ….. 1 schuiftafel                                                      €5,- …..

40 hockeysticks set 10st+3 ballen    €2,- ….. 4 sjoelbakken + stenen        p/st €2,- …..

3 hoefijzer 1 paal incl 3 ijzers       €2,- ….. 14 skippyballen(onopgeblazen)  p/st €1,- …..

4 hoepels                                p/st  €1,- ….. 4 spiegeltekenbakken           p/st €2,- …..

3 jeu de boule                                €2,- ….. 8 spijkerpoepen                       per 2 €1,- …..

11 jute zakken                    p/st  €1,- ….. 41 sponzen                                   per 10 €1,- …..

2 kastie knuppels          2 st + 2 bal €2,- ….. 22 springtouw                             p/st €1,- …..

11 kastie planken            2 st + 2 bal €2,- ….. 10 grote stelten                                      per paar €2,- …..

46 kegels (hout)            per 10 st €2,- ….. 4 kleien stelten per paar €2,- …..

2 Klompen gekoppeld €2,- 73 stokken (broodje bakken) per 10 €2,- …..



Sport en Spel uitleen

Puzzels
3 stokpaardjes p/st €1,- ….. 2 hello kitty €1,- …..

7 sets 10 teamlinten                         per kleur €1,- ….. 1 cars €1,- …..

54 tennisballen                     per 10 €1,- ….. 1 hond €1,- …..

1 toco toco €2,- ….. 1 tekst €1,- …..

3 trektouw €5,- ….. 1 paarden €1,- …..

2 twister €2,- ….. 1 K3 €1,- …..

2 vier op een rij (groot) €5,- …..

3 visspel 1 hengel + 10 vis €2,- …..

1 Yahtzee €1,- …..

3 volleybalnet + toebehoren €5,- …..

1 zenuwspel €2,- …..

Themakisten
Speciaal voor kinderen zijn er themakisten. 

Aangepast Sport Bij de themakist zit een map met instructies

en spelmateriaal en een handleiding om zelf activiteiten op 

Voor instellingen en mensen met een te zetten met een bepaald thema. 

beperking is er ook aangepast sport en De themakisten zijn uitermate geschikt 

spelmateriaal te huur. Hieronder volgt voor bijvoorbeeld kinderfeesten. Op een 

een lijst van de aangeboden materialen. educatieve manier leren kinderen 

Ook is zijn er spellen voor mensen met spelenderwijs. 

een beperkt zichtvermogen. 

1 Ontdek de natuur € 5,- …..

1 activiteiten kubus €1,- ….. 1 Waterdieren            € 5,- …..

1 hamerbank €1,- …..

1 ontdekdoos €1,- ….. Bij de themakisten worden ook materialen

1 torenspel €1,- ….. meegeleverd om de activiteiten uit te 

1 vormenplaat + kegelspel €1,- ….. kunnen voeren. 

1 plaatjes bingo €1,- …..

* Het kan voor komen dat spellen door beschadiging in reparatie zijn. 

En dus niet kunnen worden uitgeleend.


