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Wij zijn aanwezig op 

maandag, woensdag en vrijdag 

van 20.00 tot 21.30 uur 

 

E-mail: materiaalbeheer@wijk-koningshof.nl 
 

Bestellen via onze website www.wijk-koningshof.nl, 

zie pagina materiaalbeheer 
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SCHIETTENT 

SCHIETKAST 

In deze kast worden de om te schieten doelen automatisch overeind  
gezet. De omgeschoten doelen worden geteld. 
Deze kast is te huur voor € 15,00 per periode 

Deze schiettent is 5 m breed, 3,5 m diep en 2,5 m hoog,  
en is voorzien van 2 kogelvangers, 1 pijpjesbak en 2 Luchtdrukbuksen. 

Huurprijs is € 50,00 per periode 
De buksen kan men ook apart huren. Huur € 25,00 per periode 

De buksen met een achterwand € 35,00 per periode 
*Kogeltjes: 500 stuks per doosje voor € 7,50  
100 kogeltjes & 2CO Patroon € 5,00  per stuk 
*Schietkaarten: 100 stuks per pakje voor € 4,50 
*Schietpijpjes: 25 stuks per pakje voor € 1,50 
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TREINTJE 

   Het treintje is elektrisch en rijdt volledig op luchtbanden 
Er kan ook binnen mee gereden worden 

In het wagonnetje is plaats voor ±10 kinderen 
De huur is € 50,00 per periode 

KRAMEN 

Wij zijn in het bezit van  
10 kramen. De kramen zijn  

2,5 m breed  
1,9 m diep en 2,3 m hoog 

Het werkblad is 2,5 bij 0,70 m. 
De huur per kraam is  
€ 10,00 per periode 
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Dit springkussen is 2,5 m hoog, 2,5 m breed en 3,65 m lang  
€ 30,00 per periode 

Deze springkussen is 2,10 m hoog, 2,5 m breed en 3,5 m lang  
€ 20,00 per periode 
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SPRINGKUSSEN 

Dit springkussen is   
5,90 m lang, 4,2 m breed en 3,40 m hoog, 

met grondzeil. 
Het zit in een aanhangwagen. Dus makkelijk te vervoeren. 
Men is wel verplicht zelf een verzekering af te sluiten. 

De huurprijs is  € 50,00 per periode 

De schommelboot is een spel met 
een dobbelsteen, waarbij men pi-
onnen op de boot moet plaatsen. 
De nummers 1-2-3 staan ook op 
de boot. Men gooit een nummer. 
Dan moet een pion op dit nummer 
van de boot geplaatst worden. 

De huur is € 10,00  
per periode 

SCHOMMELBOOT 
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GOLFSPEL 

Dit golfspel is een spel voor alle 
leeftijden. De speelbaan heeft een 
lengte van 5,4 m bij 50 cm. De 
breedte loopt iets op naar 70 cm. 
De baan heeft 10 gaten waar men 
de bal in moet slaan met een  

Golfstick. De punten worden auto-
matisch opgeteld. 

De huur is € 25,00  

per periode 
 

STOKKENVANGSPEL 

Wie kan deze stokken vangen?  
Het zijn er elf.  Er zijn negen verschil-

lende programma`s  
met een verschillende 
 moeilijkheidsgraad. 

De huur is € 25,00 per periode 

BALLENGOOIEN 

Probeer de ballen door de gaten  
te gooien 

Een spel voor groot en klein 
De huur is €  5,00  

per periode 
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VISSPEL 

Met dit visspel moet men de vis-
jes er uit proberen te hengelen, 
zodat ze het rooster niet raken. 
Raakt het visje het rooster, dan 
hoort men een zoemer en brandt 
er een lampje. Men moet dan 
weer opnieuw beginnen. 
De huur is € 5,00 per periode 

Bij dit spel moet men proberen 
tussen de lijntjes te blijven 

De moeilijkheid is dat men het in 
spiegelschrift ziet. 

De huur is € 5,00 per periode 

SPIEGELSCHRIJFKAST 

TOLLENSPEL 

Gooi met de tol zoveel mogelijk 
pionnen om.  

Een spel voor groot en klein 
De huur is € 10,00  

per periode 

KINDERRAD  

Het kinderrad is een mooi spel 
voor de allerkleinsten 

Door cadeautjes op een van de 
vakken te leggen en de kinderen 
zelf te laten draaien, kunnen ze 

cadeautjes winnen. 
De huur is € 5,00 per periode 
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RAD van AVONTUUR 

Het Rad van Avontuur met 120 
plankjes wordt aangedreven door 

een elektramotor 
Door middel van een voetpedaal 
kunt U het rad zolang laten draai-

en als U wilt 
De huur is € 10,00 per periode 
Er zijn nummers in drie kleuren 

Deze zijn  
€ 0,50 per vel van 10 nummers 

Het Rad van Avontuur met 150 
nummers. De huur is € 10,00 

per periode 

Er zijn nummers in verschillende 
kleuren. Deze kosten  

€ 0,50 per vel van 150 nummers 

Deze partytent is 3x3 m en  
inklapbaar en makkelijk op te zetten 
De huur is € 15,00 per periode 
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VIER op een RIJ 

ONDERUITSPEL 

Vier op een rij is een spel voor alle leeftijden 
Het is 2,5 m breed en 1,9 m hoog, 

met 42 schijven met een doorsnede van 25 cm 
De huur is € 10,00 per periode 

Dit enorme onderuitspel  
is 2 m hoog en  

1,3 m breed. Er zijn  
10 blauwe en  

10 rode schijven aanwezig 
De huur is € 10,00  

per periode 
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KAARTSPEL 

Bij dit kaartspel kan men door aan de touwtjes te trekken proberen 21 
punten te halen. De huur is € 5,00 per periode 

De sjoelbak is 5 m lang en 1,25 m breed 
9 schijven van plastic  

De huur voor de sjoelbak is €10,00 per periode 
 

SJOELBAK 
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KOP van JUT 

De kop van Jut is 
computer ge-

stuurd en kunt U 
zelf instellen  op 
zwaarte door mid-

del van een  
Schakelaar. 
Hoe hoger de 
stand, des te 

moeilijker het is 
om alle lampjes te 
laten branden. 
De huur is 

€ 25,00  
per periode 

De kinderkop van Jut is bestemd 
voor kinderen tot 12 jaar 

De huur is € 15,00 per periode 

KINDERKOP van JUT 

Dr BIBBER 

Dit nieuwe spel is leuk voor jong en oud 
Als men de bovenkant raakt  dan10 strafseconden,  

de zijkant 20 strafseconden, de bodem 30 strafseconden 
Krijgt men een geluid te horen, dan 8 strafseconden erbij. 
Op een display is te zien hoeveel strafpunten men heeft  

Dit spel is te huur voor € 25,00 per periode 
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STELTEN 
U kunt weer ouderwets steltlopen 
als U ze bij ons huurt. Wij zijn in 
het bezit van twee paar stelten 
Te huur  voor € 5,00 per twee 

paar  

 per periode 

DOELSCHOPPEN 

De ringsteekpalen zijn verstelbaar 
van 1,5 m en oplopend met 10 cm 

tot 3 m 
Wij hebben vier van deze palen  

De huur is € 2,50  

per paal per periode 

Grote doelschoppen 
2,4 bij 1,4 meter 

Huur is 

€ 10,00 per periode 
 

RINGSTEEKPALEN 

SPRINGVEREN 

Springveren 
De huur is 

€ 2,50 per periode 

 

Kleine doelschoppen 
1 m bij 1 meter 
Huur is € 5,00  

per periode 
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ZENUWENSPIRAAL 

Dr. Bibber is het bekende zenuwenspiraal 
Een spel voor groot en klein 

De huur is € 5,00 per periode 

SUIKERSPIN 

De suikerspin is excl. stokjes en suiker 
De huur is € 35,00 per periode 

 stokjes: 50 stuks € 7,50 
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KAASSPEL 

Probeer het balletje zo hoog mogelijk tussen de gaten door te krijgen 
Hoe hoger, hoe meer punten 

De huur is € 10,00 per periode 

Wij hebben twee statafels 
De huur is € 6,00 

per periode per tafel 

STATAFELS 

Wij hebben drie van deze statafels 
De huur is € 7,50 

per periode per tafel 

inclusief tafelrok 
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DISCOVERLICHTING 

PORTOFOONS 

Vier portofoons zijn te huur voor  
€ 10,00 per periode 

ROOKMACHINES  

Drie rookmachines incl. halve liter 
rookvloeistof zijn te huur voor 

 € 10,00 per periode  
Extra  vloeistof 

€ 5,00 per halve liter  

De set bestaat uit 
Lichtorgel - Spiegelbol 

De complete set is te huur voor  
€ 25,00 per periode 

KARAOKE-SET 

Karaoke-set 
Deze set is te huur voor 
€ 10,00 per periode  
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GELUIDSINSTALLATIES 

Deze geluidsinstallatie zit in een transportkoffer (40x50x60 cm)  
en twee forse luidspreker-boxen  
(elk 300 watt47x36x73 cm)  

Is voorzien van 2 draadloze microfoons   
Geschikt voor CD, SD / MMC-kaarten en USB-stick  

inclusief 2x 50 meter kabel. 
Met 50  meter kabel voor de boxen 
De huur is € 50,00 per periode 

 
Deze geluidsinstallatie is voorzien van  

een CD speler,  
cassetterecorder, 

microfoon en mengpaneel 
En twee boxen van ieder 150 watt 

Met 50 of 100 meter kabel  
voor de boxen 

De huur is €25,00 per periode 

GEEN GESCHREEUW OF GE-

BRUL MEER OP UW 
Familie en  

sport of buurtfeesten 
Bij ons is een megafoon te huur 
Uw stem is toch meer waard 

dan de huur van  
€ 5,00 per periode 

MEGAFOON 
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GROEPENKAST 

Wij hebben twee groepenkasten 
Elke kast is voorzien van 100 meter 
kabel. In de kast zitten drie groe-

pen van 10 ampere. 
Per groep twee stopcontacten 

De huur is € 5,00 per kast per 
periode 

ELEKTROGENERATOR 

Deze generator is 8500 watt, 
heeft 3 x220 voltaansluitingen en  

1x 380 volt 
De huur is  

€ 25,00 excl. brandstof 

Dit spel kan met 2 of 4 spelers ge-
speeld worden. 
De huur is € 10,00 per periode 

LUCHTTAFELSPEL 
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AANHANGWAGEN 

Deze aanhangwagen is zowel open als gesloten te huur 
Het laadvermogen is 1600 kilo  

1,45 m hoog, 1,25 m breed en 3 m diep  

 Rijbewijs B-E is verplicht. 
de maximale snelheid is 90 km per uur. 

 
Voor beide aanhangwagens is de huur €30,00 per periode,  

of  €20,00 bij verhuur van grote spellen 
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