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Vierkante praatknoppen 6 pack

Omschrijving: Er past een enkele boodschap in van wel 30 seconden. De spraak is duidelijk te verstaan. En

onder het doorzichtige deksel steek je gemakkelijk een plaatje of pictogram. Rubberdopjes

houden de knop goed op zijn plek.  Dit pakket bestaat uit 6 knoppen in de kleuren rood,

groen, oranje, blauw, geel en paars.Werkt op 3 AAA batterijen (niet meegeleverd). Afmeting

8 x 8 cm.

Prijs: 76.95 SKU: PP67

Vierkante Praatknop Geel

Omschrijving: Een veelzijdige communicatieknop voor een enkele boodschap. De spraak is duidelijk te

verstaan en heeft een duur van 30 seconden! Onder de doorzichtige deksel kan een plaatje

of pictogram worden gestoken. Blijft stevig op tafel staan door de rubberendopjes, maar kan

ook aan de muur worden opgehangen. Heeft een aan-, uit en opname stand.Werkt op 3 AAA

batterijen (niet meegeleverd).Afmetingen 8 x 8 cm.Kleur: geel

Prijs: 14.85 SKU: PP46

Vierkante Praatknop-Rood

Omschrijving: Een veelzijdige communicatieknop voor een enkele boodschap.De spraak is duidelijk te

verstaan en heeft een duur van 30 seconden!Onder de doorzichtige deksel kan een plaatje

of pictogram worden gestoken.Blijft stevig op tafel staan door de rubberendopjes, maar kan

ook aan de muur worden opgehangen.Heeft een aan-, uit en opname stand.Werkt op 3 AAA

batterijen (niet meegeleverd).Afmetingen 8 x 8 cm.Leverbaar in diverse kleuren.

Prijs: 15.85 SKU: PP42

Vierkante Praatknop-Blauw

Omschrijving: Een veelzijdige communicatieknop voor een enkele boodschap.De spraak is duidelijk te

verstaan en heeft een duur van 30 seconden!Onder de doorzichtige deksel kan een plaatje

of pictogram worden gestoken.Blijft stevig op tafel staan door de rubberendopjes, maar kan

ook aan de muur worden opgehangen.Heeft een aan-, uit en opname stand.Werkt op 3 AAA

batterijen (niet meegeleverd).Afmetingen 8 x 8 cm.Leverbaar in diverse kleuren.

Prijs: 13.85 SKU: PP39

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/vierkante-praatknoppen-6-pack
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/vierkante-praatknop-geel
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/vierkante-praatknop-655
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/vierkante-praatknop-656
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Vierkante Praatknop-Oranje

Omschrijving: Een veelzijdige communicatieknop voor een enkele boodschap.De spraak is duidelijk te

verstaan en heeft een duur van 30 seconden!Onder de doorzichtige deksel kan een plaatje

of pictogram worden gestoken.Blijft stevig op tafel staan door de rubberendopjes, maar kan

ook aan de muur worden opgehangen.Heeft een aan-, uit en opname stand.Werkt op 3 AAA

batterijen (niet meegeleverd).Afmetingen 8 x 8 cm.Leverbaar in diverse kleuren.

Prijs: 13.85 SKU: PP43

Vierkante Praatknop-Groen

Omschrijving: Een veelzijdige communicatieknop voor een enkele boodschap.De spraak is duidelijk te

verstaan en heeft een duur van 30 seconden!Onder de doorzichtige deksel kan een plaatje

of pictogram worden gestoken.Blijft stevig op tafel staan door de rubberendopjes, maar kan

ook aan de muur worden opgehangen.Heeft een aan-, uit en opname stand.Werkt op 3 AAA

batterijen (niet meegeleverd).Afmetingen 8 x 8 cm.Leverbaar in diverse kleuren.

Prijs: 15.85 SKU: PP41

Zeshoekige praatknop plus

Omschrijving: Een nieuwe knop met opvallende vorm. Er past een boodschap in van 80 seconden. De

spraak is duidelijk te verstaan. En onder het doorzichtige deksel steek je gemakkelijk een

plaatje of pictogram. Rubberdopjes houden de knop goed op zijn plek. Dit pakket bestaat uit

6 knoppen in de kleuren rood, groen, blauw, geel, zwart en wit. De knoppen kunnen aan de

muur gehangen, omdat de kleuren overeenkomen met de meest gebruikte kleuren van de

week, ook handig in combinatie met een planbord.Als extra heeft deze knop een Audio

ingang(3,5 mm) waardoor het mogelijk is muziek direct vanuit een MP3 speler,

Iphone,computer of CD speler over te zetten. Daarvoor gebruik je een 3,5 mm Audio snoer,

deze wordt niet meegeleverd. Hier kun je de Jack kabel erbij bestellen.Werkt op 3 AAA

batterijen (niet meegeleverd).Afmeting 8 x 8 cm.

Prijs: 86.95 SKU: PP99

Zeshoekige praatknop wit

Omschrijving: Een nieuwe knop met opvallende zeskantige vorm ook wel Hextiles genoemd. Er past een

boodschap in van 80 seconden. De spraak is duidelijk te verstaan. En onder het doorzichtige

deksel steek je gemakkelijk een plaatje of pictogram. Rubberdopjes houden de knop goed op

zijn plek. Als extra heeft deze knop een Audio ingang(3,5 mm) waardoor het mogelijk is

muziek direct vanuit een MP3 speler, Iphone,computer of CD speler over te zetten. Daarvoor

gebruik je een 3,5 mm Audio snoer, deze wordt niet meegeleverd. Hier kun je de Jack

kabel erbij bestellen.Kleur; witWerkt op 3 AAA batterijen (niet meegeleverd).Afmeting 8 x 8

cm.

Prijs: 16.5 SKU: PP105

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/vierkante-praatknop-657
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/vierkante-praatknop-659
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/zeshoekige-praatknop-plus-6-pack
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/zeshoekige-praatknop-wit
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Stap voor Stap praatknop

Omschrijving: Met deze multifunctionele praatknop kun je alle kanten op. Spreek een enkele boodschap in.

Of vertel stap voor stap een verhaal. Laat kinderen samen een hoorspel maken. Sluit de

knop – met een los te bestellen verbindingssnoer - eens aan op een speelgoedje. Of bedien

de knop zelf met een schakelaar.  Je hebt vier minuten spraakopslag en dat is heel veel voor

een praatknop! Afmetingen: 8 x 8 cm. en 4 cm. hoog.Het lijkt overigens op de Little step by

step.

Prijs: 35.5 SKU: PP93

Zeshoekige praatknop zwart

Omschrijving: Een nieuwe knop met opvallende zeskantige vorm ook wel Hextiles genoemd. Er past een

boodschap in van 80 seconden. De spraak is duidelijk te verstaan. En onder het doorzichtige

deksel steek je gemakkelijk een plaatje of pictogram. Rubberdopjes houden de knop goed op

zijn plek.Als extra heeft deze knop een Audio ingang(3,5 mm) waardoor het mogelijk is

muziek direct vanuit een MP3 speler, Iphone,computer of CD speler over te zetten. Daarvoor

gebruik je een 3,5 mm Audio snoer, deze wordt niet meegeleverd. Hier kun je de Jack

kabel erbij bestellen.Kleur zwartWerkt op 3 AAA batterijen (niet meegeleverd).Afmeting 8 x

8 cm.

Prijs: 16.5 SKU: PP106

Multi-Memo

Omschrijving: De Multi-Memo is een kleine, groene medaillon (diameter 8 cm) waarmee je alles op kan

nemen wat je niet willen vergeten.Met de eenvoudige, tastbare bedieningsknoppen schakel

je razendsnel tussen opnamen. De Multi-Memo vergroot en stimuleert denkkracht,

concentratie, oefenbereidheid, luister- en taalvaardigheid, zelfredzaamheid en

zelfstandigheid. Met de Multi-Memo parkeer je goede invallen en ga je snel aan de slag,

zowel in als buiten de klas.De multimemo is geschikt voor:iedereen die moeite heeft om

dingen te onthoudengebruik in de klaspersonen met een visuele beperking (vanwege de

voelbare knoppen)Specificaties:- meerdere opnamen mogelijk (totaaltijd 6 minuten)-

opnamen zijn tegen overschrijving te beschermen- ingebouwde speaker en microfoon- met

een gaatje voor bevestiging van een keycord- werkt op 3 batterijen AG13 (kleine ronde

batterijen die worden meegeleverd)- gewicht: 50 gram- formaat: diameter 8 cm, dikte 1,4

cm

Prijs: 24.95 SKU: PP36

Praatknopje per stuk

Omschrijving: Een ronde praatknop met 10 seconden spraakopslag.Heeft alleen een opname- een

afspeelstand en aan/uit knopjeDoorsnee is 4,5 cm en de hoogte is 2,5 cm. Leverbaar in

diverse kleuren.

Prijs: 9.25 SKU: PP86

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/stap-voor-stap-praatknop
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/zeshoekige-praatknop-zwart
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/multi-memo
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/praatknopje
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Jack kabel

Omschrijving: Met deze kabel kun je de muziek overzetten van computer, MP3 speler, Ipod of Iphone naar

de Vierkante praatknop Plus.Technische details:Stereo Jack 3.5mm Male naar Stereo Jack

3.5mm Male,  1.2 Meter.

Prijs: 3.5 SKU: AC83

Praatknopjes 6 pack

Omschrijving: Een ronde praatknop met 10 seconden spraakopslag. Doorsnee is 4,5 cm en de hoogte is 2,5

cm.Heeft alleen een opname- een afspeelstand en aan/uit knopjeDit pakket bestaat uit 6

knoppen in de kleuren rood, groen, oranje, blauw, geel en paars. Werkt op 3 knoopcel

batterijen welke meegeleverd wordt.

Prijs: 52.75 SKU: PP44

Rode Talking Tin praatknop

Omschrijving: Het opnemen van de spraak in deze knop is eenvoudig: de twee gele knopjes tegelijk

indrukken en de opnametijd van 40 sec. begint. Voor het terugluisteren van de boodschap

volstaat het de zwarte knop in te drukken.  De spraakkwaliteit is zeer goed. Kan ook gebruikt

worden als geheugensteuntje. Er zit een magneet ingebouwd, waardoor met de

magnetische onderplaat de knop ook makkelijk op een voorwerp met metalen ondergrond

te bevestigen.Diameter 8 cmHoogte 1,5 cmSpraakgeheugen is 40 seconden.

Prijs: 13.95 SKU: PP11

Gele Talking Tin praatknop

Omschrijving: Terug van weggeweest en vernieuwd met meer spraakgeheugen en betere kwaliteit!Het

opnemen van de spraak in deze knop is eenvoudig: de twee gele knopjes tegelijk indrukken

en de opnametijd van 20 sec. begint. Voor het terugluisteren van de boodschap volstaat het

de zwarte knop in te drukken.  De spraakkwaliteit is zeer goed. Kan ook gebruikt worden als

geheugensteuntje. Er zit een magneet ingebouwd, waardoor met de magnetische

onderplaat de knop ook makkelijk op een voorwerp met metalen ondergrond te

bevestigen.Diameter 8 cmHoogte 1,5 cmSpraakgeheugen is 20 seconden.

Prijs: 10.95 SKU: PP10

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/jack-kabel
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/praatknopjes-6-pack
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/rode-talking-tin
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/gele-praatknop
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Pratende briefkaart  

Omschrijving: Met deze kaart kan een eigen persoonlijke bericht opgenomen worden. Elke keer als je de

kaart open doet hoor je het bericht.Inclusief een zelfklevend frame waarachter een foto of

plaatje van 13x18 cm past . Je plakt deze op de voorzijde van de kaart, waarna de foto erin

geschoven kan worden. Tot maximaal 15 seconden spraak kan opgenomen worden en je

kunt zo vaak als je wilt een nieuw bericht inspreken.Wordt geleverd met een envelop

Prijs: 7.95 SKU: PP35

Easi speak

Omschrijving: Reporters en zangers in de dop nemen onderweg zelf stemmen, geluiden of muziek op met

deze Easi Speak. Deze vrolijke, schokbestendige mp-3recorder in de vorm van een microfoon

kan draadloos opnemen en afspelen.Opnames zet je makkelijk over naar de computer via de

USB-aansluiting. Deze zit al meteen aan de microfoon vast. Handig voor in de

logopediepraktijk en natuurlijk ook in de klas.-2 uur  opnametijd van hoge geluidskwaliteit

(MP-3) of-4 uur opname tijd als WAV-files-inclusief bewerkingssoftware-batterij laadt op via

USB-aansluiting-opslagcapaciteit: 128 MB TipsBenut de opnames van de kinderen voor

rapportages, effectmetingen en geluidsbewerking. Je kunt geluidsbestanden eenvoudig

overzetten van de Easi Speak naar je computer en ze daar rangordenen.Geef de Easi Speak

een halve dag mee aan een groepje en laat hen een eigen hoorspel of een

‘geluidenschilderij’ maken.

Prijs: 59.95 SKU: PP77

Pratende planstrook

Omschrijving: Nog nooit is het gebruiken van een planstrook zo leuk geweest. Met de pratende planstrook

laat je bijvoorbeeld zien en horen wat je gaat doen vandaag. Maak zelf een verhaal of een

vraag- en antwoordspel.Je hebt onder iedere knop 10 seconden spreektijd. Er passen zes

verschillende plaatjes in.Afmetingen: 55 cm bij 12 cm . Werkt op 3 AAA batterijen (niet

meegeleverd).Kan zowel horizontaal als verticaal worden opgehangen. Knoppen reageren

ook op heel licht indrukken. Heldere spraakuitvoer.

Prijs: 39.5 SKU: PP81

Pratende dobbelsteen

Omschrijving: Zo simpel is het. Rol de dobbelsteen over de vloer en tafel en hoor wat er gezegd wordt. Er

zijn 6 opname knoppen met elk een eigen plaatje. Onder ieder vak kan 10 seconden spraak

opgenomen worden. Het combineert luisteren, spelen en lezen. Afmetingen 15x15 cm

Batterijen: 3 x AAA batterijen (niet meegeleverd)

Prijs: 49.95 SKU: PP75

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/pratende-briefkaart-blanco
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/easi-speak
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/pratende-planstrook
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/sprekende-dobbelsteen
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Quicktalker S

Omschrijving: De Quicktalker S is een heel licht te bedienen knop voor meerdere spraakboodschappen. Er

is dus helemaal geen kracht voor nodig om deze knop te bedienen. Eigenlijk hoef je de knop

niet eens in te drukken. Houd je hand direct boven het oppervlak en je hoort de ingesproken

tekst.Je kunt er een enkele tekst maar  ook een reeks van boodschappen in opnemenEr is

een houder voor een picto of foto van 7 x 7 cm.De Quicktalker heeft 30 seconden opname

tijdDoorsnee 16 cm.Goede spraakkwaliteitVolumeknop en aan/uit schakelaarEen klein

lampje voor visuele terugmelding dat er geluid is.Voorzien van een 9 volt batterij

Prijs: 124.95 SKU: PP109

Stap voor Stap praatknop

Omschrijving: Met deze multifunctionele praatknop kun je alle kanten op. Spreek een enkele boodschap in.

Of vertel stap voor stap een verhaal. Laat kinderen samen een hoorspel maken. Sluit de

knop – met een los te bestellen verbindingssnoer - eens aan op een speelgoedje. Of bedien

de knop zelf met een schakelaar.  Je hebt vier minuten spraakopslag en dat is heel veel voor

een praatknop! Afmetingen: 8 x 8 cm. en 4 cm. hoog.Het lijkt overigens op de Little step by

step.

Prijs: 35.5 SKU: PP93

Bigmack

Omschrijving: Op deze schakelaar kan één spraakboodschap worden opgenomen van maximaal 2 minuten.

Met de ingebouwde microfoon gaat dat gemakkelijk en snel. De BIGmack communicator

heeft een goede geluidskwaliteit. Het is ook mogelijk de knop te gebruiken als een

functieschakelaar of voor het aansturen van elektronisch speelgoed. Voor het bedienen van

de computer met een enkele knop is de BigMack ook geschikt, maar dan moet er een

tussenkastje bij gebruikt worden, bv.  de Simply Switch USBDe BIG mack communicator

wordt geleverd met verwisselbare kapjes in de kleuren rood, geel, groen en blauw.

Daarnaast wordt een doorzichtig kapje meegeleverd, dat op het gekleurde kapje kan worden

geplaatst, met een symbool of pictogram eronder. Technische gegevens: Afmeting: 12,5 cm

diameter Hoogte: 5,6 cmSpraakopname tijd 2 minutenWerkt op een 9 Volt batterij (speciaal

door ons meegeleverd)Voorzien van een Nederlands talige handleiding met vele tips..

Prijs: 195.4 SKU: PP56

Littlemack

Omschrijving: Op deze schakelaar kan één spraakboodschap worden opgenomen van maximaal 2 minuten.

Met de ingebouwde microfoon gaat dat gemakkelijk en snel. De LITTLEmack communicator

heeft een zeer goede geluidskwaliteit. Het is ook mogelijk de knop te gebruiken als

éénfunctieschakelaar of voor het aansturen van elektronisch speelgoed of het bedienen van

de computer met een enkele knop.  De LITTLEmack communicator ziet er net zo uit als de

Little Step-by-Step communicator.  De LITTLEmack communicator wordt geleverd met

verwisselbare kapjes in de kleuren rood, geel, groen en blauw. Daarnaast wordt een

doorzichtig kapje meegeleverd, dat op het gekleurde kapje kan worden geplaatst, met een

symbool of pictogram eronder.  Technische gegevens Afmeting: 6,5 cm diameter Hoogte: 7,5

cm Werkt op een 9 Volt batterij (niet meegeleverd)  Voorzien van een Nederlands talige

handleiding met vele tips.Speciaal door ons voorzien van een 9 volt batterij.

Prijs: 195.4 SKU: PP52

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/quicktalker-s
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/stap-voor-stap-praatknop
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/bigmack
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/littlemack
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Smooth Talker

Omschrijving: Eén schakelaar, verschillende mogelijkheden. Dat is de Smooth Talker. Deze knop lijkt een

beetje op de Big Mack. De knop van de Smooth Talker is echter lichter te bedienen mede

door de schuine hoek. Nog meer mogelijkheden van de Smoothéén tot vier boodschappen

kunnen onder de knop worden opgeslagenregelbare afspeelwijze (op een rij of random, luid

of zacht)twee minuten opnamecapaciteitgoede en luide geluidskwaliteitgeschikt voor

auditieve scanninggeschikt om draadloos speelgoed op aan te sluiten en te bedienenvoor

het bedienen van de computer met een enkele knop, maar dan moet er een tussenkastje bij

gebruikt worden, bv.  de Simply Switch USBinclusief houdertje voor pictogrammet

Nederlandse gebruiksaanwijzing en tips hoe de Smooth Talker te gebruikenDe Smooth

Talker heeft meer mogelijkheden dan de Big Mack.Technische gegevens:Afmeting: 22 x 18

cmSpraakopname tijd 2 minutenWerkt op een 9 Volt batterij (speciaal door ons

meegeleverd)Eelke Verschuur geeft je graag advies om te komen tot de juiste keuze

Prijs: 165.4 SKU: PP85

Italk2

Omschrijving: De twee grote schakelaars van de Italk2 hebben samen een spraakgeheugen van 2 minuten.

Met de ingebouwde microfoon is het gemakkelijk om de spraak op te nemen. De Italk2 heeft

een goed geluidskwaliteit.Het is ook mogelijk de Italk2 te gebruiken als

tweefunctieschakelaar of voor het aansturen van elektronisch speelgoed.De Italk2 wordt

standaard geleverd met twee doorzichtige kapjes waaronder symbolen of pictogrammen

kunnen worden geplaatst.Technische gegevensAfmeting: 2 x 6,5 cm diameterHoogte: 5,6

cmSpraakcapaciteit: 120 secAansluitingen: 2 uitgangen voor extern speelgoed

Prijs: 239.5 SKU: PP51

Big Step-by-Step

Omschrijving: Op deze schakelaar kan een serie spraakboodschappen worden opgenomen van maximaal 2

minuten. Bij iedere activering van de schakelaar wordt de volgende boodschap afgespeeld.

Met de ingebouwde microfoon is gemakkelijk om de spraak op te nemen. De spraakkwaliteit

is uitstekend. Het is ook mogelijk de knop te gebruiken als éénfunctieschakelaar of voor het

aansturen van elektronisch speelgoed of het bedienen van de computer met een enkele

knop.  De BIG Step-by-Step  communicator ziet er net zo uit als de BIGmack.  De BIG

Step-by-Step  communicator wordt geleverd met verwisselbare kapjes in de kleuren rood,

geel, groen en blauw. Daarnaast wordt een doorzichtig kapje meegeleverd, dat op het

gekleurde kapje kan worden geplaatst, met een symbool of pictogram eronder.  Voordelen

van dit nieuwe model zijn: verbeterde geluidskwaliteit 40 % meer spraakopnametijd 25 %

langere batterijduurSpeciaal door ons voorzien van een 9 volt batterij.

Prijs: 276.7 SKU: PP55

Little Step-by-Step

Omschrijving: Op deze schakelaar kan een serie spraakboodschappen worden opgenomen van maximaal 2

minuten. Bij iedere activering van de schakelaar wordt de volgende boodschap afgespeeld.

Met de ingebouwde microfoon is gemakkelijk om de spraak op te nemen. De spraakwaliteit

is uitstekend. Het is ook mogelijk de knop te gebruiken als éénfunctieschakelaar of voor het

aansturen van elektronisch speelgoed of het bedienen van de computer met een enkele

knop.  De LITTLE Step-by-Step communicator ziet er net zo uit als de LITTLEmack.  De LITTLE

Step-by-Step communicator wordt geleverd met verwisselbare kapjes in de kleuren rood,

geel, groen en blauw. Daarnaast wordt een doorzichtig kapje meegeleverd, dat op het

gekleurde kapje kan worden geplaatst, met een symbool of pictogram eronder.  Voordelen

van dit nieuwe model zijn: verbeterde geluidskwaliteit 40 % meer spraakopnametijd 25 %

langere batterijduurSpeciaal door ons voorzien van een 9 volt batterij.

Prijs: 256.7 SKU: PP57

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/smooth-talker
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/italk2
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/big-step-by-step
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/little-step-by-step
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Draagriem 

Omschrijving: Met deze draagriem is communicatie overal mogelijk- in de bus, in de hal, thuis of onderweg

van een activiteit, of van het ene naar het andere klaslokaal. De riem is uit nylon gemaakt en

van een snelsluiting voorzien.  Op de draagriem passen: BIGmack, BIG Step-by-Step en de

SuperTalker

Prijs: 19.95 SKU: PP68

Pratende planstrook

Omschrijving: Nog nooit is het gebruiken van een planstrook zo leuk geweest. Met de pratende planstrook

laat je bijvoorbeeld zien en horen wat je gaat doen vandaag. Maak zelf een verhaal of een

vraag- en antwoordspel.Je hebt onder iedere knop 10 seconden spreektijd. Er passen zes

verschillende plaatjes in.Afmetingen: 55 cm bij 12 cm . Werkt op 3 AAA batterijen (niet

meegeleverd).Kan zowel horizontaal als verticaal worden opgehangen. Knoppen reageren

ook op heel licht indrukken. Heldere spraakuitvoer.

Prijs: 39.5 SKU: PP81

StepPad

Omschrijving: Een klein en makkelijk mee te nemen communicatie hulpmiddel met spraak.Het is een

ondersteuning voor mensen om reeksen van een handelingen te kunnen onthouden. Bv. het

maken van huiswerk, koffie zetten of een boodschap doen.Er zijn vier reeksen van

handelingen die opgeslagen kunnen worden. Elk tot een maximum van 30 stappen per

handeling. (24 seconden per boodschap). De handeling wordt gekozen met een van de 4

kleine toetsen. Met de pijltjes toetsen kan vooruit door de reeks gebladerd worden, maar

ook terug geluisterd worden. Met de gele vierkante knop wordt de boodschap telkens

herhaald.Bovenop zitten nog eens 2 knopjes waarin boodschappen opgeslagen die je altijd

kan gebruiken (het zgn. kernvocabulaire), zoals "wil je mij helpen", "hallo", "luister eens"

enz.Samengevat:heel gemakkelijk mee te nemen, ook met een band om de nek.Volume

instelbaarWerkt op 2 AAA batterijen (inbegrepen)met koptelefoon aansluitingkan ook

gebruikt als communicatiehulpmiddel voor totaal 6 boodschappenvoldoende

spraakgeheugentijd voor maximaal 240 boodschappen in de reeksen.Perfecte ondersteuning

voor nieuwe dagelijkse handelingen, bv voor mensen met autisme.

Prijs: 136.5 SKU: PP92

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/draagriem
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/pratende-planstrook
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/steppad
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Communicatiemap Flipover A4

Omschrijving: Bijzonder praktisch is deze Flipovermap bij die je op vele manieren kunt gebruiken: als

communicatiemap, om je testgegevens voor een cliënt neer te zetten, als instructiemap of

zelfs als kookboek.  Staat stevig op tafel en kan ingeklapt ook weer gemakkelijk

meegenomen worden. A4 afmeting.Met een insteekhoes op de voorkaftInclusief 10 stevige

insteekhoezenExtra hoezen en los verkrijgbaar.

Prijs: 20.95 SKU: MC30

Matte insteekhoezen A6

Omschrijving: 10 insteekhoezen bestemd voor het communicatiemapje A6 of alumminium flipover

standaard.Voorzien van 2 gaten in de rug.Afmetingen: 126 x 156 mm. (geschikt voor foto's

van 10 x 15 cm.)Dikte 0,18 mm. 10 stuks

Prijs: 3.95 SKU: MC40

Insteekhoezen A4 flipover

Omschrijving: 10 insteekhoezen bestemd voor de A4 flipover Communcatiemap 4 gaats rugdikte hoezen

0,12 mmtotaal 10 stuks

Prijs: 4.25 SKU: MC31

Communicatiemap Flipover A5

Omschrijving: Nu verbeterde versie! Een communicatiemap in een bordeaux rood. Op de voorkant een

insteekhoes voor een foto of een kaart. De map kan zo gevouwen worden dat deze rechtop

tafel neergezet kan worden. De zijflappen kunnen eventueel ook dienen om extra

vocabulaire op te plakken. Het 4 rings mechaniek is 25 mm. doorsnee. Wordt geleverd met

10 stevige insteekhoezen. Het formaat is A5. Geschikt voor afdrukken van kaarten gemaakt

met de KmdG software, Paper Chart Maker van Symbol for Windows of Widgit software

Communicate In Print.

Prijs: 18.75 SKU: MC19

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/communicatiemap-flipover-a4-1063
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/matte-insteekhoezen-a6
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/insteekhoezen-a4-flipover
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/communicatiemap-flipover
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Flipover A5 insteekhoezen

Omschrijving: Stevige insteekhoezen 15 stuks. Alleen geschikt voor de communicatiemap flipover A5.

Prijs: 5.05 SKU: MC20

Communicatiemapje A6

Omschrijving: Klein communicatiemapje met 10 stevige glanzende insteekhoezen.Perfect voor je foto’s of

pictoblaadjes van 10 x 15 cm. Hard plastic kaft.Afmeting boekje 13 x 16 cm.Insteekhoesjes

ook los verkrijgbaar. Insteekhoezen mat of insteekhoezen glanzend In een mapje passen

maximaal 20 hoesjes

Prijs: 4.05 SKU: MC32

Insteekhoezen communicatiemapje A6

Omschrijving: 10 insteekhoezen bestemd voor het communicatiemapje A6.Voorzien van 2 gaten in de

rug.Afmetingen: 126 x 156 mm. (geschikt voor foto's van 10 x 15 cm.)Dikte 0,18 mm. 10

stuksIn 1 boekje passen maximaal 20 hoesjes

Prijs: 2.45 SKU: MC33

2 herplakbare fotolijstjes

Omschrijving: Fotolijstjes zijn prettig duidelijk in huis of op een groep: ze vormen een helder kader en

trekken de aandacht naar een afbeelding of belangrijk pictogram. Natuurlijk wil je wel eens

wat anders om naar te kijken. Het is dus handig als je foto’s kunt vervangen. Maar een

fotolijstje kun je niet overal ophangen en dat kan met deze herplakbare lijstjes nu juist wel.

Ze plakken gemakkelijk op een gladde ondergrond en laten géén lijmsporen na! Verpakt per

tweegeschikt voor foto's van 10 x 15 cm (niet groter en niet kleiner!)ze plakken keer op keer

tot twintig maalbijzonder geschikt voor een gladde ondergrond zoals een kast of wandtegels

in keuken of badkamerde gepatenteerde lijm laat geen sporen achterkleur is zilvergrijsgeen

glas voor je foto, dus heel veiligverpakt in een set van 2 fotolijstjes

Prijs: 8.95 SKU: PL77

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/communicatiemap-flipover-insteekhoezen
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/communicatiemapje-a6
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/insteekhoezen-communicatiemapje-a6
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/2-herplakbare-fotolijstjes
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Klein boekje

Omschrijving: Een klein en stevig boekje van hardplastic, met een degelijke ringband, waardoor het boekje

makkelijk open blijft liggen.  13 bladzijden kunnen gevuld worden met kaartjes van 8,5 bij 8,5

cm.De kaartjes worden in de bladzijden geschoven en kunnen eenvoudig vervangen

worden.Iedere hardplastic bladzijde heeft een kleine tab.Het boekje wordt zonder de

symbolen geleverd, maar kan op verzoek en tegen een meerprijs geleverd worden met

symbolen.Buitenmaten van het boekje:  11 bij 12 cm.

Prijs: 23.5 SKU: MC13

Groot boek

Omschrijving: Een groot en stevig boek van hardplastic, met een degelijke ringband, waardoor het boekje

makkelijk open blijft liggen. 5 bladzijden zijn dubbelzijdig voorzien van vakken van 8,5 bij 8,5

cm. Hierin kun je een enkel symboolkaartje schuiven of een klein communicatiekaartje met

meer symbolen. De kaartjes worden in de bladzijden geschoven en kunnen eenvoudig

vervangen worden. Iedere hardplastic bladzijde heeft een duidelijke tab, die bv. van een

kleur voorzien kan worden. Het boek wordt zonder de symbolen geleverd.Buitenmaten van

het boek 33 bij 12 cm.5 bladzijden met elk 3 insteekhoezen

Prijs: 32.5 SKU: MC26

Klittenviltboekje zwart

Omschrijving: Dit kleine communicatieboekje, gemaakt van klittenvilt materiaal kan eenvoudig

bijvoorbeeld aan een broekriem bevestigd worden. Zes bladzijden van klittenvilt, waarop 4

grote of meerdere kleine symbolen geplakt kunnen worden. Met de velcro sluiting is het

boekje gemakkelijk open en dicht te doen.Ook prima te gebruiken door kinderen die van het

PECS systeem gebruik maken.Kleur zwart.  Excl. de symbolen.Afmetingen: 12 x 10 cm.

Prijs: 27.5 SKU: MC10

Doorzichtig boekje

Omschrijving: Dit kleine communicatieboekje, is gemaakt van stevig plastic. Met makkelijk in te steken

vakken waar in iedere bladzijde (totaal 4) twee kaartjes van 10 bij 10 cm. passen, (in het

voorbeeld 16 symbolen per kaart.)  Kan eenvoudig aan een broekriem bevestigd worden.

Met de velcro sluiting is het boekje gemakkelijk open en dicht te doen.Excl. de

symboolkaartjesAfmetingen: 12 x 12 cm.

Prijs: 27.5 SKU: MC17

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/klein-communicatieboekje
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/groot-communicatieboek
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/het-kleine-communicatieboekje-zwart
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/het-doorzichtige-communicatieboekje
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Klittenviltboekje groen

Omschrijving: Dit kleine communicatieboekje, gemaakt van klittenvilt materiaal kan eenvoudig

bijvoorbeeld aan een broekriem bevestigd worden. Zes bladzijden van klittenvilt, waarop 4

grote of meerdere kleine symbolen geplakt kunnen worden. Met de velcro sluiting is het

boekje gemakkelijk open en dicht te doen.Ook prima te gebruiken door kinderen die van het

PECS systeem gebruik maken.Kleur groen.  Excl. de symbolen.Afmetingen: 12 x 10 cm.

Prijs: 27.5 SKU: MC12

Klittenviltboekje kleuren

Omschrijving: Hét kleine communicatieboekje, gemaakt van klittenvilt materiaal nu nog leuker om cadeau

te geven.Zes bladzijden van klittenvilt, in vrolijke kleuren, die kunnen corresponderen met

categorieën Kinderen die het PECS systeem gebruiken hebben hiermee een makkelijk (en

ook nog leuk) mee te nemen mapje.Afmetingen: 12 x 10 cm.

Prijs: 26.5 SKU: MC14

Meeneembaar keuzebord

Omschrijving: Deze map is eenvoudig dubbel te klappen en als een tasje mee te nemen. Kan gebruikt

worden als communicatiekaart en past dientengevolge ook goed in de PECS methode.De

pictogrammen kunnen met de haakkant van het klittenband aan de binnenzijde geplakt

worden. De buitenkant is van nylon.Exclusief de symboolkaartjes.  Afmetingen open 46 x 30

cm, gesloten 23 x 30 cm.

Prijs: 45.5 SKU: KV13

Communicatiemap ordner

Omschrijving: Deze knalgroene map is van A4 formaat.De 4 rings ringband is in de rug bevestigd. Hierdoor

kunnen op de kaften aan de binnenkant nog extra symbolen, die veel gebruikt worden,

geplakt worden, In de insteekhoes aan de voorkant kun je een eigen gemaakte voorkant

schuiven.Door de 4 ringsband blijven de communicatiekaarten stevig zitten en zijn toch nog

gemakkelijk om te slaan.

Prijs: 6.9 SKU: MC23

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/het-kleine-communicatieboekje-groen
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/het-kleine-communicatieboekje-in-kleur
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/meeneembaar-keuzebord
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/communicatiemap-ordner
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Pratend fotoalbum luxe

Omschrijving: Deze luxe uitvoering van 't pratend fotoalbum heeft per pagina ruimte voor foto’s van 12,5 x

17,5 cm en lange verhalen. Je kunt tot wel 5 minuten per bladzijde inspreken. In het

omslag schuif je een eigen foto of afbeelding.Dankzij de ingebouwde luidspreker met

volumeknop en de ingebouwde microfoon kun je meteen opnemen en afspelen. Je bent niet

afhankelijk van aanvullende apparatuur. Bij het album zit een uitneembare SD-kaart. Daarop

past een via de eigen computer opgeslagen WAV-bestand van ruim anderhalf uur: een zelf

ingesproken verhaal, geluiden of een muziekstuk.Tip: Gebruik je een hoortoestel? Dit album

is aan te sluiten op het Phonak FM-systeem via de koptelefooningang (3,5 mm)Deze luxe

uitvoering van het pratend fotoalbum bestaat uit 20 pagina’s en werkt op drie AAA

batterijen. Die krijg je erbij.Afmetingen buitenzijden: 18x23 centimeter. Kleur: zwart.

Prijs: 50.6 SKU: PP53

Pratend fotoboek

Omschrijving: Dit pratende fotoalbum spreekt  de boodschap uit als je de bladzijde omslaat.Heel geschikt

voor logopedisten om bijvoorbeeld articulatie oefeningen te doen. Voor kinderen is het

album heel eenvoudig in te spreken.  Het fotoboek bestaat uit 10 kartonnen bladzijden. Met

plakband kun je een foto op de bladzijde plakken. Bovendien kun je schrijven of tekenen met

een Whiteboard stift op het karton.10 bladzijden voor spraakopname en 20 bladzijden om te

beschrijvenPer bladzijde 30 sec. spraak opslaanAfmetingen: 15 x 26,5Werkt op 3 AAA

batterijen (meegeleverd)Kleur: blauw LET OP: Het album werkt met een lichtsensor dus zorg

ervoor dat er geen fel licht tussen de bladzijden komt. 

Prijs: 39.95 SKU: PP12

Pratende briefkaart  

Omschrijving: Met deze kaart kan een eigen persoonlijke bericht opgenomen worden. Elke keer als je de

kaart open doet hoor je het bericht.Inclusief een zelfklevend frame waarachter een foto of

plaatje van 13x18 cm past . Je plakt deze op de voorzijde van de kaart, waarna de foto erin

geschoven kan worden. Tot maximaal 15 seconden spraak kan opgenomen worden en je

kunt zo vaak als je wilt een nieuw bericht inspreken.Wordt geleverd met een envelop

Prijs: 7.95 SKU: PP35

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/pratend-fotoalbum
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/pratend-fotoboek
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/pratende-briefkaart-blanco


14

Copyright 2015 Eelke Verschuur.  Tel: . Email: webwinkel@eelkeverschuur.nl 16-03-2015

PDF Catalog Print > Communicatiemiddelen

GoTalk 4+

Omschrijving: De GoTalk 4+ is een eenvoudig maar toch krachtig communicatiehulpmiddel met natuurlijke

spraakuitvoer. De grote folietoetsen reageren al op zeer geringe druk en zijn door een

afdekraster van elkaar gescheiden.Vijf niveaus vergemakkelijken de organisatie van de

woordenschat, b. v. per thema of per gebruiker. Zonder dat de berichten gewist hoeven te

worden is een snelle wisseling naar een ander thema mogelijk. Er hoeft alleen maar het

niveau omgeschakeld te worden en een ander sjabloon ingelegd te worden. De

geluidsweergave is uitstekend. Voorzien van twee toetsen voor een kernvocabulaire, die op

elk niveau dezelfde weergave hebben. De GoTalk 4+ is heel licht en is met de geïntegreerde

handgreep gemakkelijk te dragen.Kenmerken:- tot 16 spraakberichten kunnen opgenomen

worden- vier niveaus voor de indeling van de woordenschat- twee zogenaamde "Hotkeys",

die op elk niveau dezelfde weergave hebben- licht en eenvoudig en te vervoerenTechnische

details:Spraakgeheugen: 5,5 min op 4 niveausAfmetingen: 230 x 310 x 20 mmVeldgrootte:

85 x 75 mmGewicht: 340 gStroomvoorziening: 2 AA batterijen (meegeleverd)Met een

Nederlandse handleiding.

Prijs: 217.25 SKU: PP63

Pratende planstrook

Omschrijving: Nog nooit is het gebruiken van een planstrook zo leuk geweest. Met de pratende planstrook

laat je bijvoorbeeld zien en horen wat je gaat doen vandaag. Maak zelf een verhaal of een

vraag- en antwoordspel.Je hebt onder iedere knop 10 seconden spreektijd. Er passen zes

verschillende plaatjes in.Afmetingen: 55 cm bij 12 cm . Werkt op 3 AAA batterijen (niet

meegeleverd).Kan zowel horizontaal als verticaal worden opgehangen. Knoppen reageren

ook op heel licht indrukken. Heldere spraakuitvoer.

Prijs: 39.5 SKU: PP81

Go Talk express 32

Omschrijving: De Go Talk Express heeft veel verschillende mogelijkheden32 boodschappen per niveau

totaal  5 niveausverschillende boodschappen achter elkaar vormen een zin voor scangebruik

met 1 of 2 schakelaars visuele feedback bij indrukken van een knopEr zijn twee instellingen

De Standaard methode werkt zoals bij elke andere GoTalk - het indrukken van de toets en de

boodschap wordt uitgesproken. Eenvoudige opname van de boodschappen.Met de Express

methode kunnen je  boodschappen combineren tot een zinBijvoorbeeld: •"Ik wil"  “een

boterham” “met kaas” Scanningmogelijkheden:Vier heldere LED lampjes lichten op rondom

de toetsen         Auditieve scanning, de biepjes bij het scannen kun je horen.         Diverse

scan instellingen: stap, rij kolom, lineaire of groep scannen is mogelijk•         Allen te

bedienen met 1 of 2 shakelaars Samengevat:       32 toetsen met elk 9 seconden

opnametijdvijf opnameniveausmogelijkheid tot afspelen van meerdere boodschappen na

elkaarvolledige scanningsmogelijkheden visuele feedback door oplichten van lampjes

rondom een toetsuitstekende geluidskwaliteit niveau en opname vergrendeling

hoofdtelefoon aansluitingIngebouwde bewaar ruimte voor de verschillende niveau

kaartengebruiksvriendelijk toestelrobuustingebouwd handvat Gewicht: 1.0 kg Afmetingen

van het aparaat 36,2 cm x 25,4 cm x 4,4 cm Totale opnametijd bedraagt 26.5 min. 3

AA-batterijen (meegeleverd) kan ook met een oplader gebruikt wordenAfmetingen: 36 x 25

x 2 cmGeschikt voor individueel gebruik, maar ook als therapie of test apparaat op een

therapieafdeling.

Prijs: 660.45 SKU: PP66

Grabzi

Omschrijving: Deze stabilisatiegreep bevestig je op een tafel of rolstoelblad om extra steun en ontspanning

te geven aan de aanwijshand. Bijvoorbeeld te gebruiken bij een spastische motoriek. De

greep wordt dan met de “slechte hand” aangepakt, waardoor de gebruiker met de andere

hand gemakkelijker kan werken, schrijven of aanwijzen. Er is dan meer controle over de

beweging en ongecontroleerde bewegingen nemen af.Deze greep wordt met klittenband op

de tafel geplakt.Klittenband wordt meegeleverd. Extra klittenband kan besteld

worden.Leverbaar in de kleur zwart, rood en groen op aanvraag

Prijs: 54.95 SKU: HV18

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/go-talk-4
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/pratende-planstrook
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/go-talk-express-32
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/grabzi
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GoTalk 9+

Omschrijving: De GoTalk 9+ is een eenvoudig maar toch krachtig communicatiehulpmiddel met natuurlijke

spraakuitvoer. De grote folietoetsen reageren al op zeer geringe druk en zijn door een

afdekraster van elkaar gescheiden.Vijf niveaus vergemakkelijken de organisatie van de

woordenschat, b.v. per thema of per gebruiker. Zonder dat de berichten gewist hoeven te

worden is een snelle wisseling naar een ander thema mogelijk. Er hoeft alleen maar het

niveau omgeschakeld te worden en een ander sjabloon ingelegd te worden. De

geluidsweergave is uitstekend. Voorzien van drie toetsen voor een kernvocabulaire, die op

elk niveau dezelfde weergave hebben. De GoTalk 9+ is heel licht en is met de geïntegreerde

handgreep gemakkelijk te dragen.Kenmerken:- tot 36 spraakboodschappen kunnen

opgenomen worden- vijf niveaus voor de indeling van de woordenschat- drie toesten, die op

elk niveau dezelfde weergave hebben- licht en eenvoudig en te vervoerenTechnische

details:Spraakgeheugen: 8,5 min op 5 niveausAfmetingen: 230 x 310 x 30 mmVeldgrootte:

50 x 55 mmGewicht: 650 gStroomvoorziening: 2 AA batterijen (meegeleverd)Met een

Nederlandse handleiding.

Prijs: 245.4 SKU: PP64

GoTalk 20+

Omschrijving: De GoTalk 20+ is een eenvoudig maar toch krachtig communicatiehulpmiddel met

natuurlijke spraakuitvoer. De folietoetsen reageren al op zeer geringe druk en zijn door een

afdekraster van elkaar gescheiden.Vijf niveaus vergemakkelijken de organisatie van de

woordenschat, b. v. per thema of per gebruiker. Zonder dat de berichten gewist hoeven te

worden is een snelle wisseling naar een ander thema mogelijk. Er hoeft alleen maar het

niveau omgeschakeld te worden en een ander sjabloon ingelegd te worden.De

geluidsweergave is uitstekend. Voorzien van vijf toetsen voor een kernvocabulaire, die op

elk niveau dezelfde weergave hebben. De GoTalk 20+ is heel licht en is met de geïntegreerde

handgreep gemakkelijk te dragen.Kenmerken:- tot 100 spraakberichten kunnen opgenomen

worden- vijf niveaus voor de indeling van de woordenschat- vijf knoppen die op elk niveau

dezelfde weergave hebben- licht en eenvoudig te vervoerenTechnische

details:Spraakgeheugen: ca. 15 min op 5 niveausAfmetingen: 230 x 310 x 30 mmVeldgrootte:

31 x 31 mmGewicht: 650 gStroomvoorziening: 2 AA batterijen (meegeleverd)Met een

Nederlandse handleiding.

Prijs: 282.95 SKU: PP65

Go Talk 32+

Omschrijving: De GoTalk 32+ is een eenvoudig maar toch krachtig communicatiehulpmiddel met

natuurlijke spraakuitvoer. De folietoetsen reageren al op zeer geringe druk en zijn door een

afdekraster van elkaar gescheiden.Vijf niveaus vergemakkelijken de organisatie van de

woordenschat, b. v. per thema of per gebruiker. Zonder dat de berichten gewist hoeven te

worden is een snelle wisseling naar een ander thema mogelijk. Er hoeft alleen maar het

niveau omgeschakeld te worden en een ander sjabloon ingelegd te worden. De

geluidsweergave is uitstekend. Voorzien van drie toetsen voor een kernvocabulaire, die op

elk niveau dezelfde weergave hebben. De GoTalk 32+ is heel licht en is met de geïntegreerde

handgreep gemakkelijk te dragen.Kenmerken:- eenvoudig maar toch krachtig- tot 100

spraakberichten kunnen opgenomen worden- vijf niveaus voor de indeling van de

woordenschat- vijf knoppen die op elk niveau dezelfde weergave hebben- licht en eenvoudig

te vervoerenTechnische details:Spraakgeheugen: 27 min op 5 niveausAfmetingen: 360 x

250x 30 mmVeldgrootte: 30 x 30 mmGewicht: 900 gStroomvoorziening: 2 AA batterijen

(meegeleverd)

Prijs: 380.95 SKU: PP90

GoTalk Pocket

Omschrijving: Klein en lichtgewicht. Een ideaal hulpmiddel om je zak te steken en overal mee naar toe te

nemen.Ligt heel goed in de hand en kan ook met een band om de nek gedragen worden.De

spraakkwaliteit is uitstekend en gemakkelijk op te nemen.Ieder niveau heeft zes

knoppen.Totaal vijf niveausPapierkaarten worden aan de voorkant ingeschoven.Werkt op 3

AAA batterijen.Weegt 200 gram.

Prijs: 232.5 SKU: PP60

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/gotalk-9
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/gotalk-20
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/go-talk-32
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/go-talk-pocket
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Sixtalker

Omschrijving: NIEUW: nu inclusief een rubberen beschermhoesDe 6talker is een langwerpig lichtgewicht

communicatiehulpmiddel met 6 toetsten.Goed verstaanbaar en heel gemakkelijk mee te

nemen.Onder iedere toets kan 10 seconden spraak opgenomen worden. Het geluid is

duidelijk en van goede kwaliteit.Opnemen en afspelen is heel gemakkelijk. Iedere knop is 4

bij 4 cm. groot. De knoppen hebben slechts een lichte druk nodig om af te spelen. Volume is

niet instelbaar. Aan de voorkant zit een kleine schuifknop om het apparaat aan en uit te

zetten. De communicatiekaartjes gevuld met 3 symbolen of tekst, worden links en rechts

onder een plastic afdekplaatje geschoven. Werkt op 2 AAA batterijen (meegeleverd).

Afmetingen 31 cm lang, 6 cm breed en 1,5 cm dik Gewicht slechts 174 gram, met

beschermhoes 335 gram.

Prijs: 91.5 SKU: PP49

Twentyfourtalker

Omschrijving: NIEUW: nu inclusief een rubberen beschermhoesDe 24talker is een langwerpig lichtgewicht

communicatiehulpmiddel met 6 toetsten.Goed verstaanbaar en heel gemakkelijk mee te

nemen.Onder iedere toets kan 10 seconden spraak opgenomen worden. Het geluid is

duidelijk en van goede kwaliteit.Opnemen en afspelen is heel gemakkelijk. Iedere knop is 2 x

2 cm. groot. De knoppen hebben slechts een lichte druk nodig om af te spelen. Volume is

niet instelbaar. Aan de voorkant zit een kleine schuifknop om het apparaat aan en uit te

zetten. De communicatiekaartjes gevuld met 12 symbolen of tekst, worden links en rechts

onder een plastic afdekplaatje geschoven. Werkt op 2 AAA batterijen. (meegeleverd)

Afmetingen 31 cm lang, 6 cm breed en 1,5 cm dik Gewicht slechts 174 gram, met

beschermhoes 335 gram.

Prijs: 96.5 SKU: PP58

Supertalker

Omschrijving: De Suptertalker, een gemakkelijk te bedienen hulpmiddel met vele mogelijkheden. Valt op

door de heldere spraakkwaliteit en het gemak van opnemen ervan.Werkt op batterijen en

kan overal mee naar toe worden genomen.Bent u op zoek naar hulpmiddel om er snel even

bij te pakken bij de therapie, bekijk dan eens de geweldige mogelijkheden van dit

hulpmiddel. Iedereen die het gezien heeft wordt enthousiast. Zo kunnen kinderen die nog

moeten leren communiceren met een hulpmiddel er al snel mee aan de slag. Er worden

verschillende rasters bijgevelerd van 1 vak, 2 - 4 en 8 vakken.Dankzij de verschillende

niveaus kunnen ook nog eens 8 papieren kaarten ingeschoven worden. De suptertalker

heeft aan de achterkant een bakje waarin de kaarten meegenomen kunnen worden.Het is

zelfs mogelijk om schakelaars aan te sluiten. Zo kunnen verschillende schakelaars

uitgeprobeerd worden. Een ideaal apparaat om de eerste stapjes op communicatiegebied te

oefenen.De Supertalker doet zijn naam eer aan.Afmetingen:21 cm. hoog30 cm

breedongeveer 4 tot 2 cm (voorkant) hoogmaakt gebruik van 4 AA batterijen

Prijs: 584.2 SKU: PP50

StepPad

Omschrijving: Een klein en makkelijk mee te nemen communicatie hulpmiddel met spraak.Het is een

ondersteuning voor mensen om reeksen van een handelingen te kunnen onthouden. Bv. het

maken van huiswerk, koffie zetten of een boodschap doen.Er zijn vier reeksen van

handelingen die opgeslagen kunnen worden. Elk tot een maximum van 30 stappen per

handeling. (24 seconden per boodschap). De handeling wordt gekozen met een van de 4

kleine toetsen. Met de pijltjes toetsen kan vooruit door de reeks gebladerd worden, maar

ook terug geluisterd worden. Met de gele vierkante knop wordt de boodschap telkens

herhaald.Bovenop zitten nog eens 2 knopjes waarin boodschappen opgeslagen die je altijd

kan gebruiken (het zgn. kernvocabulaire), zoals "wil je mij helpen", "hallo", "luister eens"

enz.Samengevat:heel gemakkelijk mee te nemen, ook met een band om de nek.Volume

instelbaarWerkt op 2 AAA batterijen (inbegrepen)met koptelefoon aansluitingkan ook

gebruikt als communicatiehulpmiddel voor totaal 6 boodschappenvoldoende

spraakgeheugentijd voor maximaal 240 boodschappen in de reeksen.Perfecte ondersteuning

voor nieuwe dagelijkse handelingen, bv voor mensen met autisme.

Prijs: 136.5 SKU: PP92

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/sixtalker
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/twentyfourtalker
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/supertalker
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/steppad
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Pratende briefkaart  

Omschrijving: Met deze kaart kan een eigen persoonlijke bericht opgenomen worden. Elke keer als je de

kaart open doet hoor je het bericht.Inclusief een zelfklevend frame waarachter een foto of

plaatje van 13x18 cm past . Je plakt deze op de voorzijde van de kaart, waarna de foto erin

geschoven kan worden. Tot maximaal 15 seconden spraak kan opgenomen worden en je

kunt zo vaak als je wilt een nieuw bericht inspreken.Wordt geleverd met een envelop

Prijs: 7.95 SKU: PP35

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/pratende-briefkaart-blanco
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Etranraam

Omschrijving: Ons etranraam of doorkijkraam is super stevig en stabiel. Je gebruikt dit om te praten met

iemand die kan oogaanwijzen. Of dit leert. Het etranraam blijft goed staan en is gemaakt van

doorzichtig kunststof met een vrijgehouden gat in het midden. Zo houd je optimaal contact

tijdens het oefenen. Foto’s of symbolen bevestig je met klittenband aan beide zijden van het

raam. Erbij een gratis setje klittenband zodat je meteen aan de slag kunt. Maar je krijgt ook

de brochure "Praten met je ogen" met handige tips.Afmetingen: 42 cm breed, 32 cm

hoog.Het gat in het midden is 18 x 12 cm. Het raam staat op een stevige voet van hard

plastic. Je klemt het raam er a.h.w. in, waardoor het ook nog gemakkelijk is mee te nemen.

Prijs: 99.5 SKU: PP47

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/etranraam
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Draadloze éénknopsbel 

Omschrijving: Aan deze draadloze éénknopsbel koppel je snel een externe schakelaar. Er zijn zestien

verschillende ringtonen instelbaar en ook brandt er kort een lampje op de ontvanger. Het

bereik is maar liefst 70 meter. Heel handig voor gebruik in de groep om een verzorgster te

roepen of thuis als iemand even niet in de buurt is.Let op: Gebruik het niet als officieel

alarmsysteem.Werkt op 3 AA batterijen in de ontvanger, in de zender zit een 12 volt batterij.

Wordt geleverd incl. alle batterijen Bereik is 70 meterWordt zonder schakelaar geleverd. Die

moet je wel apart aanschaffen. Kijk hier voor een geschikte schakelaar.

Prijs: 84.5 SKU: HD49

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/eenknops-draadloze-bel
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Arnold varken

Omschrijving: Arnold is een zacht speelgoedbeest, van het beroemde merk Gund. Als hij wordt geactiveerd

gaat hij snurken en schudt met zijn staart. Zijn buik gaat op en neer. Hij praat ook een beetje

in zijn slaap.Net Bobbie en Baloo blijft Arnold op één plek zitten. Dat maakt haar heel

geschikt voor kinderen met een motorische beperking. Arnold werkt op twee AA-batterijen.

Ze kan niet in de wasmachine. Arnold is al voorzien van de aanpassing voor een enkele

schakelknop. Die moet je wel apart aanschaffen. Kijk hier  voor een geschikte schakelaar.

Afmeting: 41 x 14 x 20 cm.Speelgoed dat beweegt of een leuk geluid maakt, is voor veel

kinderen aantrekkelijk. Helaas kunnen kinderen met een motorische beperking de kleine

knopjes niet of moeilijk bedienen. Dit speelgoed is al aangepast, alleen de schakelaar moet

je inpluggen.

Prijs: 92.5 SKU: SB18

Rally Racer

Omschrijving: Een racebaan met 2 auto's.De auto's racen rondjes over de baan en zijn beiden apart te

bedienen. Eén van de auto's heeft een aangepast bediening. Hierop kun je iedere knop met

een 3,5 mm plug aansluiten.De ronde baan is 25 x 27 cm grootBatterijen worden

meegeleverd: 1 x C batterij (voor de standaard bediening) en 1 x AA batterij voor de

aangepaste bediening.Heel geschikt om 2 kinderen, waarvan 1 de aangepaste bediening

gebruikt, samen te laten spelen.  

Prijs: 97.5 SKU: SB59

Schoolbus van Fisherprice

Omschrijving: Deze populaire schoolbus van Fisher Price nu aangepast voor éénknops bediening.Na een

druk op de knop hoor je het liedje “The Wheels on the Bus” (de wielen van de bus)De

poppetjes zet je in de bus en als je erop drukt hoor je een geluid.Gesproken teksten zijn in

het EngelsWordt geleverd met 3 AA batterijenSchakelaar wordt niet meegeleverd

Prijs: 79.95 SKU: SB61

Bobbie hond

Omschrijving: Bobbie is een mooie grote knuffel, van het beroemde merk Gund. Als je hem ziet, wil je hem

aanraken en alle bewegingen die hij maakt voelen. Zijn staartje kwispelt. Zijn buik gaat op en

neer en trilt terwijl hij luid en duidelijk snurkt.Hij blijft op één plek zitten. Dat maakt hem

heel geschikt voor kinderen met een motorische beperking. Bobbie werkt op twee

AA-batterijen. Hij kan niet in de wasmachine. Bobbie is al voorzien van de aanpassing voor

een enkele schakelknop. Die moet je wel apart aanschaffen. Kijk hier  voor een geschikte

schakelaar. Afmeting: 40 cm. lang en 17 cm. hoog.Speelgoed dat beweegt of een leuk geluid

maakt, is voor veel kinderen aantrekkelijk. Helaas kunnen kinderen met een motorische

beperking de kleine knopjes niet of moeilijk bedienen. Dit speelgoed is al aangepast, alleen

de schakelaar moet je inpluggen.

Prijs: 92.5 SKU: SB19

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/arnold-varken
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/rally-racer
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/schoolbus-van-fisherprice
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/bobbie-hond
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Bellenblaasmachine

Omschrijving: Bellenblazen, alle kinderen zijn er dol op. Met één druk op de knop kun je duizenden bellen

maken. Houd de knop wel ingedrukt.Deze bellenblaasmachine werkt op twee AA-batterijen

en is al voorzien van de aanpassing voor een enkele schakelknop. Die moet je wel apart

aanschaffen. Kijk hier voor een geschikte schakelaar. Afmeting: 25 cm lang en 15 cm

hoog.Speelgoed dat beweegt of een leuk geluid maakt, is voor veel kinderen aantrekkelijk.

Helaas kunnen kinderen met een motorische beperking de kleine knopjes niet of moeilijk

bedienen. Dit speelgoed is al aangepast, alleen de schakelaar moet je inpluggen.Wil je de

bedieningsmogelijkheden van de knop aanpassen klik dan hier voor meer informatie.

Prijs: 79.35 SKU: SB14

Speelgoedtrein

Omschrijving: Speelgoed dat beweegt of een leuk geluid maakt is voor veel kinderen aantrekkelijk.

Kinderen met een motorische beperking hebben vaak moeite om dit speelgoed te

gebruiken. De vaak kleine knopjes kunnen zij niet of moeilijk bedienen. Dit speelgoed is al

aangepast, alleen de eigen schakelaar hoeft ingeplugd te worden. De speelgoedtrein met

infrarood schakelaar bediening is een kleurrijke trein, die na een druk op de knop gaat

rijden, licht geeft en een geluid maakt. Wordt geleverd met alle attributen zoals afgebeeld

en met een draadloos schakelkastje, waarop een schakelaar aangesloten kan worden.

(schakelaar niet inbegrepen) 

Prijs: 252.95 SKU: SB15

All-Turn-It Spinner

Omschrijving: Samen spelletjes doen in de klas met de nieuwe All-Turn-It Spinner, ook voor leerlingen met

beperkte motorische mogelijkheden en schakelaar gebruikers.  De schijf gaat draaien als de

knop wordt ingedrukt.Deze spinner werkt op twee AA-batterijen en is al voorzien van de

aanpassing voor een enkele schakelknop. Die moet je wel apart aanschaffen. Kijk hier voor

een geschikte schakelaar.Behalve de meegeleverde dobbelsteen kaart kunnen ook eigen

kaarten worden gemaakt, met allerlei andere zelf te maken spelletjes. Maak je eigen Pim

Pam Pet, speel bingo, maak een keuze spelletje etc.

Prijs: 167.4 SKU: ED13

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/bellenblaasmachine
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/speelgoedtrein
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/all-turn-it-spinner
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Joyk pop Mandy

Omschrijving: Deze zachte Joyk poppen zijn niet alleen fijn om in de therapie te gebruiken, maar worden

ook zeer gewaardeerd door mensen met dementie of autisme. Ze worden voornamelijk

gebruikt op scholen, in ziekenhuizen en in woon- en zorg centra om het inlevingsvermogen

van zowel jongere als oudere mensen te stimuleren.Het lijkt wel of de poppen oogcontact

met je maken. Als je ze als een baby op de arm houdt, kijken ze ja aan. Het zijn echte

knuffelpoppen.Joyk poppen zijn van zachte materialen gemaakt en verzwaard aan de

onderkant. Daardoor kunnen ze ook blijven zitten. De kleren kunnen aan- en uitgetrokken

worden.  Wasbaar op 30 graden. Lengte van de pop is ± 53 cm.De poppen, ook wel

 “Empathy Dolls” genoemd, staan voor comfort, veiligheid en vriendschap en zijn

betekenisvol voor zowel kinderen als volwassenen en mensen met dementie.

Prijs: 69.95 SKU: SB44

Joyk pop Johan

Omschrijving: Joyk poppen zijn poppen die meteen de aandacht trekken. Met hun speciale

gezichtsuitdrukking lijkt het of ze je aankijken. Bovendien voelen ze aan als een echte baby

of kind. Doordat ze verzwaard zijn aan de onderkant blijven ze ook goed zitten.Zowel voor

ouderen als kinderen is een Joyk pop een fijne gezelschapspop en stimuleert de sensorische

integratie.Gemaakt van zachte materialen Verzwaard aan de onderkant. Kleren kunnen aan-

en uitgetrokken worden. Wasbaar op 30 graden.Lengte van deze pop is ± 65 cm.Gewicht ±

1,5 kgMet een zakje in de buik voor een kloppend hartje of praatknopje   De poppen, ook

wel  “Empathy Dolls” genoemd, staan voor comfort, veiligheid en vriendschap en zijn

betekenisvol voor zowel kinderen als volwassenen.

Prijs: 75.95 SKU: SB38

Joyk pop Nellie

Omschrijving: Joyk poppen zijn poppen die meteen de aandacht trekken. Met hun speciale

gezichtsuitdrukking lijkt het of ze je aankijken. Bovendien voelen ze aan als een echte baby

of kind. Doordat ze verzwaard zijn aan de onderkant blijven ze ook goed zitten.Zowel voor

ouderen als kinderen is een Joyk pop een fijne gezelschapspop en stimuleert de sensorische

integratie.Gemaakt van zachte materialen Verzwaard aan de onderkant. Kleren kunnen aan-

en uitgetrokken worden. Wasbaar op 30 graden.Lengte van deze pop is ± 65 cm.Gewicht ±

1,5 kgMet een zakje in de buik voor een kloppend hartje of praatknopje   De poppen, ook

wel  “Empathy Dolls” genoemd, staan voor comfort, veiligheid en vriendschap en zijn

betekenisvol voor zowel kinderen als volwassenen.

Prijs: 75.95 SKU: SB46

Joyk pop Tom

Omschrijving: Deze zachte Joyk poppen zijn niet alleen fijn om in de therapie te gebruiken, maar worden

ook zeer gewaardeerd door mensen met dementie of autisme. Ze worden voornamelijk

gebruikt op scholen, in ziekenhuizen en in woon- en zorg centra om het inlevingsvermogen

van zowel jongere als oudere mensen te stimuleren.Het lijkt wel of de poppen oogcontact

met je maken. Als je ze als een baby op de arm houdt, kijken ze ja aan. Het zijn echte

knuffelpoppen.Joyk poppen zijn van zachte materialen gemaakt en verzwaard aan de

onderkant. Daardoor kunnen ze ook blijven zitten. De kleren kunnen aan- en uitgetrokken

worden.  Wasbaar op 30 graden. Lengte van de pop is ± 50 cm.Gewicht ± 1,5 kg.De poppen,

ook wel  “Empathy Dolls” genoemd, staan voor comfort, veiligheid en vriendschap en zijn

betekenisvol voor zowel kinderen als volwassenen.

Prijs: 62.5 SKU: SB56

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/joyk-pop-mandy
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/joyk-pop-johan
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/joyk-pop-nellie
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/joyk-pop-tom
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Joyk pop Naomi

Omschrijving: Joykpop Naomi heeft een lichtbruine huidskleurDeze zachte Joyk poppen zijn niet alleen fijn

om in de therapie te gebruiken, maar worden ook zeer gewaardeerd door mensen met

dementie of autisme. Ze worden voornamelijk gebruikt op scholen, in ziekenhuizen en in

woon- en zorg centra om het inlevingsvermogen van zowel jongere als oudere mensen te

stimuleren.Het lijkt wel of de poppen oogcontact met je maken. Als je ze als een baby op de

arm houdt, kijken ze ja aan. Het zijn echte knuffelpoppen.Joyk poppen zijn van zachte

materialen gemaakt en verzwaard aan de onderkant. Daardoor kunnen ze ook blijven zitten.

De kleren kunnen aan- en uitgetrokken worden.  Wasbaar op 30 graden. Lengte van de pop

is ± 53 cm.De poppen, ook wel  “Empathy Dolls” genoemd, staan voor comfort, veiligheid en

vriendschap en zijn betekenisvol voor zowel kinderen als volwassenen.

Prijs: 65.5 SKU: SB35

Joyk pop Mia

Omschrijving: Joykpop Mia heeft een rood jurkje aan en heeft een lichtbruine huiskleur.Deze zachte Joyk

poppen zijn niet alleen fijn om in de therapie te gebruiken, maar worden ook zeer

gewaardeerd door mensen met dementie of autisme. Ze worden voornamelijk gebruikt op

scholen, in ziekenhuizen en in woon- en zorg centra om het inlevingsvermogen van zowel

jongere als oudere mensen te stimuleren.Het lijkt wel of de poppen oogcontact met je

maken. Als je ze als een baby op de arm houdt, kijken ze ja aan. Het zijn echte

knuffelpoppen.Joyk poppen zijn van zachte materialen gemaakt en verzwaard aan de

onderkant. Daardoor kunnen ze ook blijven zitten. De kleren kunnen aan- en uitgetrokken

worden.  Wasbaar op 30 graden. Lengte van de pop is ± 53 cm.Gewicht ± 1,5 kgDe poppen,

ook wel  “Empathy Dolls” genoemd, staan voor comfort, veiligheid en vriendschap en zijn

betekenisvol voor zowel kinderen als volwassenen.

Prijs: 65.5 SKU: SB30

Joyk pop Sara

Omschrijving: Deze zachte Joyk poppen zijn niet alleen fijn om in de therapie te gebruiken, maar worden

ook zeer gewaardeerd door mensen met dementie of autisme. Ze worden voornamelijk

gebruikt op scholen, in ziekenhuizen en in woon- en zorg centra om het inlevingsvermogen

van zowel jongere als oudere mensen te stimuleren.Het lijkt wel of de poppen oogcontact

met je maken. Als je ze als een baby op de arm houdt, kijken ze ja aan. Het zijn echte

knuffelpoppen.Joyk poppen zijn van zachte materialen gemaakt en verzwaard aan de

onderkant. Daardoor kunnen ze ook blijven zitten. De kleren kunnen aan- en uitgetrokken

worden.  Wasbaar op 30 graden. Lengte van de pop is ± 38 cm.De poppen, ook wel

 “Empathy Dolls” genoemd, staan voor comfort, veiligheid en vriendschap en zijn

betekenisvol voor zowel kinderen als volwassenen.

Prijs: 44.5 SKU: SB31

Joyk pop Bella

Omschrijving: Joyk poppen zijn poppen waar je van gaat houden. Ze hebben een menselijk aspect. De

kracht van de poppen is dat alle sensorische kanalen worden aangesproken. De tactiele

informatie door de zachte huid en haar. Het oogcontact omdat iedere Joyk pop je altijd

aankijkt, of het nu direct van voren is of als je haar in de armen neemt. Deze unieke poppen

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 zorg centra m.b.t. het inlevingsvermogen van zowel jongere als oudere mensen

(denk hierbij o.a. aan autisme en dementie). De knuffelpoppen hebben een hoge

aaibaarheidsfactor. Ze zijn gemaakt uit zachte en aangenaam aanvoelende materialen. Ze

hebben behoorlijk wat gewicht waardoor ze stevig aanvoelen. 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 uitkleden. Ze zijn speciaal verzwaard aan de

onderzijde om een natuurlijk effect te bekomen. Hierdoor blijven ze ook goed zitten. Deze

knuffelpop is 36 cm. lang.

Prijs: 25 SKU: SB69

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/joyk-pop-naomi
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/joyk-pop-mia
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/joyk-pop-sara
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/joyk-pop-bella
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Joyk pop Sam

Omschrijving: Deze zachte Joyk poppen zijn niet alleen fijn om in de therapie te gebruiken, maar worden

ook zeer gewaardeerd door mensen met dementie of autisme. Ze worden voornamelijk

gebruikt op scholen, in ziekenhuizen en in woon- en zorg centra om het inlevingsvermogen

van zowel jongere als oudere mensen te stimuleren.Het lijkt wel of de poppen oogcontact

met je maken. Als je ze als een baby op de arm houdt, kijken ze ja aan. Het zijn echte

knuffelpoppen.Joyk poppen zijn van zachte materialen gemaakt en verzwaard aan de

onderkant. Daardoor kunnen ze ook blijven zitten. De kleren kunnen aan- en uitgetrokken

worden.  Wasbaar op 30 graden. Lengte van de pop is ± 38 cm.De poppen, ook wel

 “Empathy Dolls” genoemd, staan voor comfort, veiligheid en vriendschap en zijn

betekenisvol voor zowel kinderen als volwassenen.

Prijs: 44.5 SKU: SB34

Joyk pop Natalie

Omschrijving: Let op: de laatste exemplaren, daarna komen deze niet meer terug.Joyk poppen zijn poppen

waar je van gaat houden. Ze hebben een menselijk aspect. De kracht van de poppen is dat

alle sensorische kanalen worden aangesproken. De tactiele informatie door de zachte huid

en haar. Het oogcontact omdat iedere Joyk pop je altijd aankijkt, of het nu direct van voren

is of als je haar in de armen neemt. Deze unieke poppen 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 zorg centra m.b.t.

het inlevingsvermogen van zowel jongere als oudere mensen (denk hierbij o.a. aan autisme

en dementie). De knuffelpoppen hebben een hoge aaibaarheidsfactor. Ze zijn gemaakt uit

zachte en aangenaam aanvoelende materialen. Ze hebben behoorlijk wat gewicht waardoor

ze stevig aanvoelen. 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 uitkleden. Ze zijn speciaal verzwaard aan de onderzijde om een natuurlijk effect te

bekomen. Hierdoor blijven ze ook goed zitten.Deze knuffelpop is 38 cm. lang 

Prijs: 25 SKU: SB32
Joyk kloppende hart

Omschrijving: Via het “Human Touch” concept worden de zintuigen en de verbondenheid met de poppen

van Joyk gestimuleerd. Poppen vanaf 50 cm hebben een ruimte onder hun linkerarm waarin

een kloppend hartje of een praaktnop (met een persoonlijke boodschap van 10 sec) kan

worden geplaatst. Ook bij Billy de poes is er plaats voor het hartje.Voorzien van 2 batterijen

LR44 x 2 meegeleverd.Extra batterijen nodig, klik hier.

Prijs: 16.95 SKU: SB37

Praatknopje per stuk

Omschrijving: Een ronde praatknop met 10 seconden spraakopslag.Heeft alleen een opname- een

afspeelstand en aan/uit knopjeDoorsnee is 4,5 cm en de hoogte is 2,5 cm. Leverbaar in

diverse kleuren.

Prijs: 9.25 SKU: PP86

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/joyck-pop-sam
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/joyk-pop-natalie
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/joyk-kloppende-hart
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/praatknopje
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Batterijonderbreker AA

Omschrijving: Met deze batterij onderbreker is het mogelijk om batterij gestuurd speelgoed met een

schakelaar te bedienen. Plaats het koperen plaatje van de batterij onderbreker tussen de

batterij en het batterij contact van het apparaat. De aan/uit-functie wordt daarmee

overgenomen door de schakelaar.Schakelaars kunnen aangesloten worden op de 3,5 mm.

plug. Geschikt voor AAA en AA batterijenAlleen geschikt voor speelgoed met 1 aan/uit knop.

Speelgoed dat meerdere knoppen heeft kan hiermee niet bediend worden.

Prijs: 18.95 SKU: SB11

Aansluitkabel voor BigMack

Omschrijving: Kabeltje kwijt om de BigMack op uw computerbediening aan te sluiten?Met deze kabel met

3,5 mm. jack aansluit (stekker - stekker), is dit probleem opgelost.Voor het aansluiten van

een Big Mack op een Icontroller of ander tussenkastje tussen computer en

bedieningsknop.De Big Mack kan hiermee NIET direct op de computer aangesloten worden,

gebruik bv. het Aangepast USB muisschakelkastje (AC10). De BigMack kan dan de linker

muistoets vervangen.Geschikt voor alle 1 functiespelletjes. Ook te gebruiken in combinatie

met een Little Mack (of One Step).

Prijs: 4.85 SKU: AC25

Control

Omschrijving: Draadloos bedienen van aangepast speelgoed gaat met deze Control box.Het werkt in

combinatie met ieder Simply Works bedieningselement zoals de Switch 125 en de zelfs de

Joystick.In combinatie met de Send kan een gewone knop met een standaard 3,5 mm. jack

aangesloten worden.De control is klein van formaat 6,5 x 9 cm en kan zodoende ook op een

speelgoed beestje gebonden worden.Vier verschillende bedieningen kunnen ingesteld

worden op de Control.Direct: De actie treed op als de knop is ingedrukt en stopt bij

loslaten.Latched: Bij de eerste activatie gaat het speelgoed werken en bij de tweede stopt

het weer.Seconden: een aantal seconden waarop het speelgoed in actie blijft kan ingevoerd

worden.Minuten: nu kan het aantal minuten worden ingesteld.Werkt op 2 AAA batterijen

Prijs: 115.95 SKU: SB40

 Send

Omschrijving: Draadloos speelgoed bedienen met de Simply Works send,  een klein kastje waar een

schakelaar (met 3,5 mm jack) op aangesloten kan worden. De Send werkt samen met de

Receiver of de Control.De Send maakt van een gewone schakelaar in samenwerking met de

Control een draadloze schakelaar.Op de Send kan ook de hoofdbediening van bv. een

Adremo rolstoel worden aangesloten. Maar nog veel meer schakelaars zijn denkbaar (voet-

pufschakelaar). De afstand tot het de bedienen element kan 10 meter zijn. Werkt op 2 AAA

batterijen (niet meegeleverd)

Prijs: 97.5 SKU: SB39

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/batterij-onderbreker-voor-aaa-aa-batterijen
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/aansluitkabel-voor-big-mack
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/simply-works-control
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/simply-works-send
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Big red twist

Omschrijving: De Big Red Twist is een ideale knop voor kinderen die een groot bedieningsoppervlak en

lichte bediening nodig hebben. De knop heeft een doorsnee van 130 mm. en ligt plat op

tafel.Er is een goede tactiele feedback, na het indrukken van de knop. Voorzien van

schroefgaten in de zwarte rand, waardoor deze gemakkelijk op een plank of blad vast te

zetten is.Met de mini-jackaansluiting kan de knop aangesloten worden op bv. de Simply

Switch USB (AC10), om de computer met 1 knop te bedienen.De Big Red Twist wordt

geleverd met verwisselbare kapjes in de kleuren rood, blauw, geel en groen.  Technische

gegevensAansluiting: 3,5 mm jackBedieningskracht: 70 gramOmvang: Ø 130 mmFeedback:

auditief/tactielKabellengte 1,5 m.

Prijs: 73.95 SKU: AC36

Grote draadloze knop

Omschrijving: De draadloze éénfunctieknop waarmee de linker muistoets functie of andere functies

vervangen kunnen worden.Meerdere van knoppen kunnen gelijktijdig met de receiver

werken.De doorsnee van de knop is 125 mm. Verkrijgbaar in rood en blauw (op aanvraag)

Kan ook gemonteerd worden op een tafelblad m.b.v. de schroefgaten aan de

onderkant.Deze knop werkt in combinatie met de Recieve, Applicator, Control, Simply Works

for iPad of de Energise (welke niet meegeleverd worden)

Prijs: 99.95 SKU: AC58

Kleine draadloze knop

Omschrijving: Deze draadloze éénfunctieknop, wordt geleverd in combinatie met de Simply Works

Receiver. De knop kan daarmee de linker muistoets functie aan.Meerdere van knoppen

kunnen gelijktijdig met de receiver werken.De doorsnee van de knop is 75 mm. Verkrijgbaar

in rood en blauw (op aanvraag) Kan ook gemonteerd worden op een tafelblad m.b.v. de

schroefgaten aan de onderkant.Deze knop werkt in combinatie met de Recieve, Applicator,

Control, Simply Works for iPad of de Energise (welke niet meegeleverd worden)

Prijs: 99.5 SKU: AC84

Jelly bean twist

Omschrijving: De Big Red Twist is een ideale knop voor kinderen die een groot bedieningsoppervlak en

lichte bediening nodig hebben. De knop heeft een doorsnee van 65 mm. en ligt plat op

tafel.Er is een goede tactiele feedback, na het indrukken van de knop. Voorzien van

schroefgaten in de zwarte rand, waardoor deze gemakkelijk op een plank of blad vast te

zetten is.Met de mini-jackaansluiting kan de knop aangesloten worden op bv. de Simply

Switch USB (AC10), om de computer met 1 knop te bedienen.De Jelly Bean twist wordt

geleverd met verwisselbare kapjes in de kleuren rood, blauw, geel en groen.  Technische

gegevensAansluiting: 3,5 mm jackBedieningskracht: 70 gramOmvang: Ø 65 mmFeedback:

auditief/tactielKabellengte 1,5 m.

Prijs: 73.95 SKU: AC37

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/big-red-twist
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/simply-works-switch-393
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/simply-works-switch-394
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/jelly-bean-twist
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Grote Lib Switch

Omschrijving: Deze grote Lib Switch is de grootste knop met een doorzichtige deksel. De Lib Switch kan op

iedere aangepast apparaat aangesloten worden. Hij past uitstekend op het

schakelaarspeelgoed en de diverse muisaanpassingen. Steek onder de deksel een picto of

een plaatje.De diameter van de knop is 12,5 cm.Is voorzien van 3.5 mm. switch jack aan een

draad van 1,4 meter lang. Leverbaar in de kleuren rood en geel.

Prijs: 45.95 SKU: AC97

Trillende en lichtgevende schakelaar

Omschrijving: Trillende en lichtgevende schakelaarEen veelzijdige schakelaar, met een visuele of een

auditieve feedback (allebei kan ook). Je sluit de schakelaar aan op een speelgoedje (via de

batterij onderbreker), op de computer (via het usb interface kastje) of misschien op je

communicatieknop (Big Mack of Stap voor stap praatknop)Verschillende instellingen zijn

mogelijk: Verlichting als je op de schakelaar drukt of knipperen om het kind uit te nodigen

om op de knop te drukken.Een lichte vibratie als feedback dat de schakelaar is

ingedrukt.Bovendien zijn er nog een paar instellingen mogelijk om het speelgoed te

bedienen: Schakelaar ingedrukt houden en speelgoedje is in werking Aan- en uitzetten van

speelgoed door druk op de knop Instelbare tijd dat een speelgoedje functioneertWerkt op 2

AA batterijen Doorsnee 11 cm. Hoogte 3 cm.

Prijs: 109.5 SKU: AC86

Batterijonderbreker C/D 

Omschrijving: Met deze batterij onderbreker is het mogelijk om batterij gestuurd speelgoed met een

schakelaar te bedienen. Plaats het koperen plaatje van de batterij onderbreker tussen de

batterij en het batterij contact van het apparaat. De aan/uit-functie wordt daarmee

overgenomen door de schakelaar.Schakelaars kunnen aangesloten worden op de 3,5 mm.

plug. Geschikt voor C/D batterijenAlleen geschikt voor speelgoed met 1 aan/uit knop.

Speelgoed dat meerdere knoppen heeft kan hiermee niet bediend worden.

Prijs: 18.95 SKU: SB12

Energise

Omschrijving: Op de Energise uit de Simply Works reeks kunnen elektrische apparaten aangesloten

worden. Het aan- en uitzetten van een radio of CD speler, de schemerlamp aan en uit doen,

samen de papierversnipperaar bedienen, de sinaasappelpers en veel meer.De draadloze

bediening kan met de Switch 125 of een schakelaar met draad kan aangesloten worden, bv.

de Smoothie. De afstand van schakelaar tot apparaat, mits draadloos bedient, kan maximaal

10 meter zijn. Er kunnen twee schakelaars op aangesloten worden.Er zijn 6 verschillende

instel mogelijkheden:1. Direct: De schakelaar indrukken en vasthouden. 2. Tellen: Als Direct,

maar het aantal keren dat de schakelaar ingedrukt wordt, wordt getoond in het schermpje.

3. D.m.v. de schakelaar aan- en uit zetten. 4. De schakelaar indrukken en automatisch uit

laten schakelen, instelbaar in  seconden. 5. De schakelaar indrukken en automatisch uit laten

schakelen, instelbaar in  minuten. 6. Twee schakelaars tegelijk ingedrukt houden, verder

zoals Direct.De Energise is heel eenvoudig aan te sluiten. De Energise gaat in het stopcontact

en de apparaten worden direct erop aangesloten.

Prijs: 228.75 SKU: SB42

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/grote-lib-switch-1217
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/trillende-en-lichtgevende-schakelaar
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/batterij-onderbreker-voor-c-d-batterij
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/simply-works-energise
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Schakelkastje

Omschrijving: Samen aan de slag in de keuken, de mixer aanzetten, de mengbeker bedienen of zelfstandig

snoezelapparaten bedienen. Dat kan met dit eenvoudige schakelkastje waarmee je diverse

elektrische apparaten aanstuurt. Het is heel gemakkelijk in gebruik. Je sluit het elektrische

apparaat aan op het schakelkastje en je sluit de schakelaar erop aan.Je kunt nog

verschillende instellingen kiezen voor het klikken van de schakelaar, zoals aan/uit met de klik

op de schakelaar en aan gedurende aan aantal seconden aan (2,5,10 etc). Combineer dit

tussenkastje met apparaten met alleen een aan/uit schakelaar en je zult er veel plezier van

hebben.Wordt zonder schakelaar geleverd. Die moet je wel apart aanschaffen. Kijk hier voor

een geschikte schakelaar.

Prijs: 126.95 SKU: SB70

Smoothie klein

Omschrijving: De Smoothie, een ideale knop voor kinderen die een schakelaar met een lichte bediening

nodig hebben. De knop heeft een doorsnee van 75 mm. en ligt plat op tafel. Mede doordat

de knop iets schuin ligt is deze nog gemakkelijk te bedienen. Er is een goede tactiele

feedback, na het indrukken van de knop. Voorzien van schroefgaten aan de onderkant.Het

snoer is 1.80 m. lang.Gebruik de knop samen met de libmat om te zorgen dat de Smoothie

goed blijft liggen.

Prijs: 49.95 SKU: AC74

Lib Switch

Omschrijving: De Lib Switch is een knop met een doorzichtige deksel, waaronder een plaatje gestoken kan

worden. De Lib Switch kan op iedere aangepast apparaat aangesloten worden. Hij past

uitstekend op het schakelaarspeelgoed en de diverse muisaanpassingen.De diameter van de

knop is 6,5 cm.Is voorzien van 3.5 mm. switch jack aan een draad van 1,4 meter lang.

Leverbaar in rood, groen, geel en blauw.Kies een kleur alvorens verder te gaan met

bestellen.

Prijs: 40.2 SKU: AC21

Smoothie groot

Omschrijving: De Smoothie, een ideale knop voor kinderen die een groot bedieningsoppervlak en lichte

bediening nodig hebben. De knop heeft een doorsnee van 125 mm. en ligt plat op tafel.

Mede doordat de knop iets schuin ligt is deze nog gemakkelijk te bedienen. Er is een goede

tactiele feedback, na het indrukken van de knop. Voorzien van schroefgaten aan de

onderkant.Het snoer is 1.80 m. lang.Gebruik de knop samen met de libmat om te zorgen dat

de Smoothie goed blijft liggen.

Prijs: 52.95 SKU: AC49

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/schakelkastje
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/smoothie-984
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/libswitch
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/smoothie
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Lib Mat

Omschrijving: Een zeer stevige anti-slip matje.Dit rubberenmatje van 12 x 15 cm is niet giftig, is reuk- en

smaakloos en kan zelfs extreme temperaturen aan. De mat is zo krachtig dat zelfs een knop

in verticale positie eraan blijft kleven. Bovendien gemakkelijk op maat te knippen.Kortom

een ideale oplossing om de knop niet meer van tafel te laten schuiven.Schakelaar wordt niet

meegeleverd!

Prijs: 12.95 SKU: AC42

Draadloze knop groot met receive

Omschrijving: Deze draadloze éénfunctieknop, wordt geleverd in combinatie met de Simply Works

Receiver. De knop kan daarmee de linker muistoets functie aan.Meerdere van knoppen

kunnen gelijktijdig met de receiver werken. De doorsnee van de knop is 125 mm.

Verkrijgbaar in rood en blauw (op aanvraag) Kan ook gemonteerd worden op een tafelblad

m.b.v. de schroefgaten aan de onderkant.Geleverd wordt een draadloze knop inclusief de

receiver

Prijs: 178.5 SKU: AC57

Splatz XL

Omschrijving: Een vrolijke anti-slip oplossing om jouw knop of schakelaar altijd op zijn plaats te houden.

Het siliconen materialen blijft als een soort zuignap op de (gladde) ondergrond kleven. Geeft

bovendien nog een bescherming als een kind te hard op de knop zou slaan.De knop valt

precies in de Splatz en de draad wordt ook nog eens beschermd.De splatz XL kan ook

gebruikt worden om een bord in te zetten, zodat deze stevig op tafel staat. De Splatz is

gemaakt van siliconen, een materiaal dat ook in de medische wereld wordt gebruikt en veilig

is.In een sopje is de Splatz goed schoon te maken.Geschikt voor de Grote Lib Switch, de

Grote Smoothie, Big red twist of de Big Buddy Button.

Prijs: 32.5 SKU: AC95

Draadloze knop klein met receive

Omschrijving: Deze draadloze éénfunctieknop, wordt geleverd in combinatie met de Simply Works

Receiver. De knop kan daarmee de linker muistoets functie aan.Meerdere van knoppen

kunnen gelijktijdig met de receiver werken.De doorsnee van de knop is 75 mm. Verkrijgbaar

in rood en blauw (op aanvraag) Kan ook gemonteerd worden op een tafelblad m.b.v. de

schroefgaten aan de onderkant.Geleverd wordt een draadloze knop inclusief de receiver

Prijs: 178.5 SKU: AC79

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/libmat
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/simply-works-switch-125
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/splatz-xl
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/simply-works-switch-392
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Big Buddy button

Omschrijving: De populaire Big Buddy is een schakelaar die veel gebruikt gebruikt wordt. In de onderkant

van de Big Buddy bevinden zich twee schroefgaten, waarmee de schakelaar eenvoudig op

een ondergrond gemonteerd kan worden.Technische details:Diameter: 115 mmHoogte: 25

mmBedieningskracht: midden 300 g, rand 150 gAansluiting: 2-polige 3,5 mm plug Op

verzoek in meerdere kleuren te verkrijgen

Prijs: 77.5 SKU: AC32

Buddy button

Omschrijving: De populaire Buddy Button is een schakelaar die veel gebruikt gebruikt wordt. Is gemakkelijk

te bedienen.In de onderkant van de Big Buddy bevinden zich twee schroefgaten, waarmee

de schakelaar eenvoudig op een ondergrond gemonteerd kan worden.Technische

details:Diameter: 63 mmBedieningskracht: midden 200 g, rand 100 gOp verzoek in meerdere

kleuren leverbaar

Prijs: 77.5 SKU: AC38

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/big-buddy-button
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/buddy-button
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Icatcher cards

Omschrijving: Icatcher cards zijn een nieuw concept speelkaarten. Je blik wordt gevangen door het

contrast van de kleurige achtergrond en de duidelijke opdruk. Ze zijn vooral geschikt voor,

slechtzienden, jonge kinderen, iedereen in slecht licht situaties, verstandelijk

gehandicapten.De voordelen van Icatcher cards zijn ondermeer:sterk verbeterde

'leesbaarheid'gemakkelijker te sorteren in de handgemakkelijker te herkennen op

tafelrustige aanblik door weglaten van overbodige informatievoor de rechtse of linkse hand

identiekeen vrolijke uitstralingstandaard formaat kaartenWanneer je de Icatcher cards

besteld ontvang je twee spellen kaarten in een transparant, softplastic duobox.

Prijs: 14.95 SKU: SB79

Kaartenhouder met Icatchercards 

Omschrijving: Nu kan iedereen mee doen met het kaartspel. Met deze ronde kaartenhouder houd je de

kaarten gemakkelijk in de hand en in deze combinatie met de duidelijke Icatchercards ben je

helemaal klaar voor de spelletjes dagen.Met deze combinatie profiteer je van 10 % korting

op de totaalprijs.

Prijs: 18.82 SKU: HV16

Ronde kaartenhouder

Omschrijving: Ronde kunststof speelkaartenhouder om de kaarten gemakkelijk in de hand te kunnen

houden. De twee plastic schijven worden bij elkaar gehouden met een veer.Men plaatst de

kaarten in één pakje in de houder en draait aan de schijven: ze vormen automatisch een

mooie waaier.Heel geschikt voor de kleine kinderhandjes die moeilijk langere tijd een waaier

kaarten vast kunnen houden.Ø 8,5 cm

Prijs: 5.95 SKU: HV11

Kaartenstandaard

Omschrijving: Met deze superstabiele kaartenstandaard kan iedereen gezellig meedoen. Je kaarten staan

duidelijk en overzichtelijk op een rij en toch kan niemand met je meekijken. De brede

insteek maakt dat je de kaarten er gemakkelijk inzet. En net zo vlot pak je ze er  weer uit.

Ideaal voor kleine handjes en een verminderde motoriek.Uitgespeeld? De kaartenstandaard

is ook handig voor pictokaartjes of als standaard op je bureau.Tips:Plak klittenband onder de

kaartenstandaard en zet ‘m stevig op je knietafel.Zet twee kaartenstandaards naast elkaar

op tafel, vul ze met gelamineerd A4-papier. Klaar is je scheidingswandje. Handig als meer

kinderen eventjes rustig willen werken.Afmeting: 30 cm lang, licht gebogen

Prijs: 4.85 SKU: HV10

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/icatcher-cards
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/kaartenhouder-met-icatchercards
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/ronde-kaartenhouder
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/kaartenstandaard
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Blanco kwartetkaarten 50 stuks

Omschrijving: Blanco kaarten, aan 1 kant bedrukt voor de achterkant.Maak je eigen unieke kwartelspel en

teken of plak je eigen teksten, foto's of plaatjes.Afmetingen: 57 x 87mmEen set bevat 50,

100 of 200 kaarten

Prijs: 3.25 SKU: ED17

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/kwartetspel
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All-Turn-It Spinner

Omschrijving: Samen spelletjes doen in de klas met de nieuwe All-Turn-It Spinner, ook voor leerlingen met

beperkte motorische mogelijkheden en schakelaar gebruikers.  De schijf gaat draaien als de

knop wordt ingedrukt.Deze spinner werkt op twee AA-batterijen en is al voorzien van de

aanpassing voor een enkele schakelknop. Die moet je wel apart aanschaffen. Kijk hier voor

een geschikte schakelaar.Behalve de meegeleverde dobbelsteen kaart kunnen ook eigen

kaarten worden gemaakt, met allerlei andere zelf te maken spelletjes. Maak je eigen Pim

Pam Pet, speel bingo, maak een keuze spelletje etc.

Prijs: 167.4 SKU: ED13

Voeldomino

Omschrijving: Oefen je gevoel met dit tactiele domino.Set van 28 royale houten dominostenen met

verschillende oppervlakte structuren.Net als bij een gewoon domino, zoek je dezelfde bij

elkaar. Je kunt de oppervlakten betasten of herkennen aan de kleuren.Ook heel geschikt

voor visueel gehandicapten.        Wordt geleverd in een stevig houten kistje.Afmetingen van

het kistje 305 x 125 x 55mmIedere dominosteen is 50 x 100 mm. Totaal 28 blokken.

Prijs: 23.5 SKU: ED18

Toppletree

Omschrijving: Toppletree™ is een leuk spel waarbij het gaat om tactiek! Als de boom groeit wordt het

steeds spannender - iedere extra tak zorgt voor minder stabiliteit. De eerste speler die 4

takken van zijn kleur op een rij plaatst is de winnaar, als de boom blijft staan.- Makkelijk en

snel te spelen. - Bijna geen voorbereiding nodig. Leuk om vaak te spelen - uitdagend voor

kinderen en volwassenen! - Goede coördinatie oefening - Bevordert de concentratie

Prijs: 19.95 SKU: SB53

Gamepack Reiszak

Omschrijving: Tantrix is een Strategiespel voor 1 tot 4 spelers. Maar ook alleen te spelen.Het spel bestaat

uit 56 genummerde stenen in een stevige zeshoekige reiszak.  Alle spel- en

puzzelmogelijkheden staan beschreven in een Nederlandstalig spelregelboekj.Je kunt met

dit spel maar liefst 28 verschillende spellen spelen.Leuke mix van vaardigheid en geluk. Om

de beurt aanleggen en proberen een zo lang mogelijke lijn of lus te maken in een

zelfgekozen kleur.De Tantrix® stenen zullen door kinderen spontaan worden gepakt waarbij

ze problemen leren oplossen, patronen leren herkennen en het vermogen tot sorteren

aanleren.Het jonge kind zal de stenen tegen elkaar aanleggen en proberen de kleuren te

laten passen.Oudere kinderen herkennen de verschillende vormen van de gekleurde lijnen

en zullen proberen een doorgaande lijn of lus te maken. Vanaf 4 jaar kunnen ze al

eenvoudige spellen oplossen en vanaf 6 jaar kunnen ze het Tantrix® spel samen met anderen

spelen.Compleet met stevige draagzak.

Prijs: 29.95 SKU: SB78

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/all-turn-it-spinner
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/voeldomino
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/toppletree
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/gamepack-reiszak
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Iedereen dobbelt mee

Omschrijving: Vanwege de korte spelduur, het vriendelijke en eenvoudige ontwerp is "Iedereen dobbelt

mee" een spel voor iedereen, ongeacht leeftijd, taal of beperking.Het spelbord is speelbaar

op beide zijden. Het spel "Wie is sneller" wordt gespeeld met 2 spelers. De speler die precies

op het laatste veld komt heeft gewonnen. Bij het spel "Iedereen dobbelt mee" is het de

bedoeling dat je precies één ronde dobbelt.Vooral voor mensen met een

concentratiestoornis of een motorische beperking is de korte spelduur een voordeel. Beide

spellen stimuleren de communicatie, vanwege de verschillende opdrachten die gegeven

worden (zie daarvoor de gebruiksaanwijzing)Het spel wordt geleverd met een blanco houten

dobbelsteen welke zelf is in te vullen. Zo kunnen er behalve cijfers ook kleuren of

opdrachten op de dobbelsteen worden geplaatst.Afmeting: 30 x 30 cm.Inclusief: 2 houten

blanco dobbelsteen en 4 houten pionnendobbelsteen voorbeelden op een stickervelHet spel

combineert prima met de All-Turn-It-Spinner Hiermee kan je de dobbelsteen nog

persoonlijker maken.

Prijs: 54.5 SKU: SB80

Kaartenhouder met Icatchercards 

Omschrijving: Nu kan iedereen mee doen met het kaartspel. Met deze ronde kaartenhouder houd je de

kaarten gemakkelijk in de hand en in deze combinatie met de duidelijke Icatchercards ben je

helemaal klaar voor de spelletjes dagen.Met deze combinatie profiteer je van 10 % korting

op de totaalprijs.

Prijs: 18.82 SKU: HV16

Voelmemo

Omschrijving: Ontdekken door te voelen.Stimulatie van de tastzin, tactiele stimulatie.Bestaat uit 12

stukken met elk een ander oppervlak en kleur. De bedoeling is om dezelfde bij elkaar te

leggen door te voelen.Dit voelmateriaal is heel geschikt voor slechtzienden.Afmetingen van

het bord 220 x 170 x 35 mm.De rondjes hebben een doorsnee van 35 mm.

Prijs: 13.5 SKU: ED60

Geluiden blokken

Omschrijving: Zoek twee dezelfde blokjes bij elkaar door goed te luisteren.Mooi vormgegeven houten

driehoekige blokjes. 6 paar blokken herkenbaar aan de gekleurde muzieknoten en vooral

aan het geluid ervan.Afmetingen: 50 x 60 mm

Prijs: 23.5 SKU: ED70

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/iedereen-dobbelt-mee
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/kaartenhouder-met-icatchercards
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/voelmemo
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/geluiden-blokken
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Icatcher cards

Omschrijving: Icatcher cards zijn een nieuw concept speelkaarten. Je blik wordt gevangen door het

contrast van de kleurige achtergrond en de duidelijke opdruk. Ze zijn vooral geschikt voor,

slechtzienden, jonge kinderen, iedereen in slecht licht situaties, verstandelijk

gehandicapten.De voordelen van Icatcher cards zijn ondermeer:sterk verbeterde

'leesbaarheid'gemakkelijker te sorteren in de handgemakkelijker te herkennen op

tafelrustige aanblik door weglaten van overbodige informatievoor de rechtse of linkse hand

identiekeen vrolijke uitstralingstandaard formaat kaartenWanneer je de Icatcher cards

besteld ontvang je twee spellen kaarten in een transparant, softplastic duobox.

Prijs: 14.95 SKU: SB79

Ronde kaartenhouder

Omschrijving: Ronde kunststof speelkaartenhouder om de kaarten gemakkelijk in de hand te kunnen

houden. De twee plastic schijven worden bij elkaar gehouden met een veer.Men plaatst de

kaarten in één pakje in de houder en draait aan de schijven: ze vormen automatisch een

mooie waaier.Heel geschikt voor de kleine kinderhandjes die moeilijk langere tijd een waaier

kaarten vast kunnen houden.Ø 8,5 cm

Prijs: 5.95 SKU: HV11

Kaartenstandaard

Omschrijving: Met deze superstabiele kaartenstandaard kan iedereen gezellig meedoen. Je kaarten staan

duidelijk en overzichtelijk op een rij en toch kan niemand met je meekijken. De brede

insteek maakt dat je de kaarten er gemakkelijk inzet. En net zo vlot pak je ze er  weer uit.

Ideaal voor kleine handjes en een verminderde motoriek.Uitgespeeld? De kaartenstandaard

is ook handig voor pictokaartjes of als standaard op je bureau.Tips:Plak klittenband onder de

kaartenstandaard en zet ‘m stevig op je knietafel.Zet twee kaartenstandaards naast elkaar

op tafel, vul ze met gelamineerd A4-papier. Klaar is je scheidingswandje. Handig als meer

kinderen eventjes rustig willen werken.Afmeting: 30 cm lang, licht gebogen

Prijs: 4.85 SKU: HV10

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/icatcher-cards
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/ronde-kaartenhouder
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/kaartenstandaard
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Tantrix Match

Omschrijving: Tantrix komt uit Nieuw-Zeeland en spreekt vooral mensen met een vorm van autisme aan.

Ook hoogbegaafde kleuters en plusklassen zijn snel in de ban van Tantrix. Je speelt het

alleen of samen. Doel is om met zeshoekige bakelieten schijfjes zo snel mogelijk gekleurde

lijnen met elkaar te verbinden. Geen schijfje is hetzelfde dus dit is een eindeloos spel met

ongekende mogelijkheden.Jonge kinderen zullen de stenen tegen elkaar aanleggen en

proberen de kleuren te laten passen. Oudere kinderen herkennen de verschillende vormen

van de gekleurde lijnen en zullen proberen een doorgaande lijn of lus te maken. Vanaf 4 jaar

kunnen ze al eenvoudige spellen oplossen en vanaf 6 jaar kunnen ze het Tantrix® spel samen

met anderen spelen. De Tantrix Match® startset bestaat uit 13 stenen, een handige

opbergtray en een selectie puzzelkaarten.Elke steen is uniek. De moeilijkheidsgraad van de

puzzels wordt mede bepaald door het aantal en de positie van de voorbedrukte stenen. Het

spel bevat 12 verschillende puzzels in oplopende moeilijkheidsgraad.Dit is een Startversie, er

is ook een uitbreidingsset verkrijgbaar.

Prijs: 19.95 SKU: SB54

Tantrix uitbreidingsset

Omschrijving: Tantrix komt uit Nieuw-Zeeland en spreekt vooral mensen met een vorm van autisme aan.

Ook hoogbegaafde kleuters en plusklassen zijn snel in de ban van Tantrix. Je speelt het

alleen of samen. Doel is om met zeshoekige bakelieten schijfjes zo snel mogelijk gekleurde

lijnen met elkaar te verbinden. Geen schijfje is hetzelfde dus dit is een eindeloos spel met

ongekende mogelijkheden.Jonge kinderen zullen de stenen tegen elkaar aanleggen en

proberen de kleuren te laten passen. Oudere kinderen herkennen de verschillende vormen

van de gekleurde lijnen en zullen proberen een doorgaande lijn of lus te maken. Vanaf 4 jaar

kunnen ze al eenvoudige spellen oplossen en vanaf 6 jaar kunnen ze het Tantrix® spel samen

met anderen spelen.Tantrix Match uitbreidingsset Junior bestaat uit 12  unieke solitaire

puzzels. De moeilijkheidsgraad van de puzzels wordt mede bepaald door het aantal en de

positie van de voorbedrukte stenen.Tantrix Match® werd januari 2009 zéér succesvol

geïntroduceerd op de NOT Onderwijsbeurs.Tantrix Match® stenen verschillen in grootte en

opdruk van Tantrix® Game Pack & Discovery stenen. Ze zijn dus niet uitwisselbaar. Het

spelen van Tantrix Match® kan dan ook alleen met het Tantrix Match® speelbord en de

daarbij geleverde 13 Tantrix Match®  speelstenen. 

Prijs: 6.95 SKU: SB55
Toppletree

Omschrijving: Toppletree™ is een leuk spel waarbij het gaat om tactiek! Als de boom groeit wordt het

steeds spannender - iedere extra tak zorgt voor minder stabiliteit. De eerste speler die 4

takken van zijn kleur op een rij plaatst is de winnaar, als de boom blijft staan.- Makkelijk en

snel te spelen. - Bijna geen voorbereiding nodig. Leuk om vaak te spelen - uitdagend voor

kinderen en volwassenen! - Goede coördinatie oefening - Bevordert de concentratie

Prijs: 19.95 SKU: SB53

Gamepack Reiszak

Omschrijving: Tantrix is een Strategiespel voor 1 tot 4 spelers. Maar ook alleen te spelen.Het spel bestaat

uit 56 genummerde stenen in een stevige zeshoekige reiszak.  Alle spel- en

puzzelmogelijkheden staan beschreven in een Nederlandstalig spelregelboekj.Je kunt met

dit spel maar liefst 28 verschillende spellen spelen.Leuke mix van vaardigheid en geluk. Om

de beurt aanleggen en proberen een zo lang mogelijke lijn of lus te maken in een

zelfgekozen kleur.De Tantrix® stenen zullen door kinderen spontaan worden gepakt waarbij

ze problemen leren oplossen, patronen leren herkennen en het vermogen tot sorteren

aanleren.Het jonge kind zal de stenen tegen elkaar aanleggen en proberen de kleuren te

laten passen.Oudere kinderen herkennen de verschillende vormen van de gekleurde lijnen

en zullen proberen een doorgaande lijn of lus te maken. Vanaf 4 jaar kunnen ze al

eenvoudige spellen oplossen en vanaf 6 jaar kunnen ze het Tantrix® spel samen met anderen

spelen.Compleet met stevige draagzak.

Prijs: 29.95 SKU: SB78

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/tantrix-match
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/tantrix-uitbreidingsset
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/toppletree
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/gamepack-reiszak
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Cobra Cubes

Omschrijving: 4 gekleurde kubussen met een voelbaar relief en de vorm van een slang.Doel is om

verschillende slangen te leggen aan de hand van de voorbeelden in de gebruiksaanwijzing.Je

kunt tot 40 uitdagende puzzels met verschillende niveaus leggen. Spelregelboekje in kleur,

inclusief oplossingen.Leeftijd: vanaf 6 jaarDe puzzel stimuleert denken in 3D formaat en

ruimtelijk inzicht.Omdat de afbeeldingen tastbaar zijn, zou het spel ook geschikt kunnen zijn

voor kinderen met een visuele beperking.

Prijs: 14.95 SKU: SB77

Geluiden blokken

Omschrijving: Zoek twee dezelfde blokjes bij elkaar door goed te luisteren.Mooi vormgegeven houten

driehoekige blokjes. 6 paar blokken herkenbaar aan de gekleurde muzieknoten en vooral

aan het geluid ervan.Afmetingen: 50 x 60 mm

Prijs: 23.5 SKU: ED70

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/cobra-cubes
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/geluiden-blokken
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Duimbal

Omschrijving: Nieuw de Duimbal in de Nederlandse uitvoering. Compleet met het hele alfabet en de

dubbelklanken eu,au, ui, ei, ie, ou.  Gooi de bal en maak een woord met de letter waar jouw

duim op komt. Of geef de bal aan een ander en vertel met welke letter hij/zij een woord

moet maken. Speel ermee in de kring, met een klein groepje kinderen of 1 op 1. Wees

creatief en bedenk de leukste spellen op ieder niveau: van kleuters (het leren van het

alfabet) tot bovenbouw. Wordt geleverd met enkele speelideeën

Prijs: 14.75 SKU: TB12

Toppletree

Omschrijving: Toppletree™ is een leuk spel waarbij het gaat om tactiek! Als de boom groeit wordt het

steeds spannender - iedere extra tak zorgt voor minder stabiliteit. De eerste speler die 4

takken van zijn kleur op een rij plaatst is de winnaar, als de boom blijft staan.- Makkelijk en

snel te spelen. - Bijna geen voorbereiding nodig. Leuk om vaak te spelen - uitdagend voor

kinderen en volwassenen! - Goede coördinatie oefening - Bevordert de concentratie

Prijs: 19.95 SKU: SB53

Icatcher cards

Omschrijving: Icatcher cards zijn een nieuw concept speelkaarten. Je blik wordt gevangen door het

contrast van de kleurige achtergrond en de duidelijke opdruk. Ze zijn vooral geschikt voor,

slechtzienden, jonge kinderen, iedereen in slecht licht situaties, verstandelijk

gehandicapten.De voordelen van Icatcher cards zijn ondermeer:sterk verbeterde

'leesbaarheid'gemakkelijker te sorteren in de handgemakkelijker te herkennen op

tafelrustige aanblik door weglaten van overbodige informatievoor de rechtse of linkse hand

identiekeen vrolijke uitstralingstandaard formaat kaartenWanneer je de Icatcher cards

besteld ontvang je twee spellen kaarten in een transparant, softplastic duobox.

Prijs: 14.95 SKU: SB79

SiliShapes™ Linking People 

Omschrijving: Gemaakt van zacht siliconen materiaal is deze set van 36 figuren. Bestaat uit 6 families met

in iedere familie 6 verschillende personen (ouders, broer en zus, opa en oma) Elke set heeft

een eigen kleur . alle figuurtjes kunnen aan elkaar gekoppeld worden (elkaar een hand

geven).  De figuurtjes komen nog beter tot hun recht op een lichtpaneel, daardoor zie je de

tekening in de poppetjes nog beter.Een prachtige manier om samen verhalen te maken of

kinderen zelf hun verhaal te laten vertellen.Geschikt voor kinderen om hun fijne motoriek te

oefenen.Het materiaal kan gewassen worden (zelfs in de vaatwasser), is onbreekbaar en

voelt zacht aan. Door de antislip eigenschappen van het materiaal schuiven de poppetjes

niet alle kanten op.Afmeting van figuurtjes is 70 en 100 mm.Toepassingen: Te gebruiken in

speltherapie, dramales of in de klas.Kinderen kunnen leren sorteren op “leeftijd” of

kleur.Gebruik de figuurtjes om samen met het kind verhalen te maken en vertellen.Alle

figuren kunnen aan elkaar gekoppeld, zo kun je een hele kring maken, laat kinderen

voorbeelden namaken.Een instructiefoldertje met ideeën wordt meegeleverd (Engels talig)

Prijs: 17.5 SKU: ED67

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/duimbal
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/toppletree
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/icatcher-cards
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/silishapestm-linking-people
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Spiegelende kiezelstenen

Omschrijving: Leuke spiegelende “stenen” om te stapelen, sorteren, bouwen, balanceren of jezelf in te

herkennen.Ze zijn licht van gewicht en glad.Er zijn 4 verschillende maten om te sorteren en

op volgorde te leggen. Een geschikte oefening voor de fijne motoriek.Afmetingen 4,5 tot 15

cm.Totaal 20 stenen

Prijs: 105.5 SKU: ED79

Lichtpaneel

Omschrijving: Dit Ultra dunne lichtpaneel maakt gebruik van de nieuwste energiezuinige

LED-strip-technologie. Hierdoor heb je een helder verlichte achtergrond.Werkt verrassend

goed met transparante voorwerpen die op deze manier van onder goed verlicht worden. Bij

uitstek geschikt voor alle SiliShapes™ artikelen of om allerlei dingen uit de natuur verder te

onderzoeken. De aandacht van de leerling wordt getrokken door dit bijzonder vormgegeven

lichtpaneel.De panelen kunnen gemakkelijk gereinigd worden.Een aanrader voor de klas en

de logopediepraktijk.Afmetingen: A3Buitenrand:480 x 352 x 19 mmVerlichte deel: 410 x 285

Gewicht: 2.25kg.Lichtpanelen zijn er verschillende soorten en uitvoeringen. Vraag ons om

informatie als je meer wil weten.

Prijs: 134.95 SKU: ED80

Silishape cijfers met stippen groen

Omschrijving: Op een leuke manier leren rekenen? Gebruik deze siliconen cijfers.Deze pakketten van

letters of cijfers zijn gemaakt van siliconen. Een sterk, flexibel en veilig materiaal. Het kan

gemakkelijk gewassen worden, zelfs in de vaatwasser.  Het materiaal voelt zacht en prettig

en is geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.De letters en cijfers zijn ideaal om te gebruiken in

combinatie met het lichtpaneel. Omdat het materiaal een antislip werking heeft, blijven ze

ook goed liggen op het gladde oppervlak van het lichtpaneel.Andere toepassingen: spelen in

de zand- of waterbak.In verschillende therapieën creatief toe te passen.De cijfers met

stippen maken het nog eens extra voelbaar.Afmetingen van de cijfers: 120 mm kleur groen

Prijs: 8.5 SKU: ED81

Silishapes™ cijfers met strepen geel

Omschrijving: Op een leuke manier leren rekenen? Gebruik deze siliconen cijfers.Deze pakketten van

letters of cijfers zijn gemaakt van siliconen. Een sterk, flexibel en veilig materiaal. Het kan

gemakkelijk gewassen worden, zelfs in de vaatwasser.  Het materiaal voelt zacht en prettig

en is geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.De letters en cijfers zijn ideaal om te gebruiken in

combinatie met het lichtpaneel. Omdat het materiaal een antislip werking heeft, blijven ze

ook goed liggen op het gladde oppervlak van het lichtpaneel.Andere toepassingen: spelen in

de zand- of waterbak.In verschillende therapieën creatief toe te passen.De cijfers met

strepen maken het nog eens extra voelbaar.Afmetingen van de cijfers: 120 mm kleur geel

Prijs: 8.5 SKU: ED82

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/spiegelende-kiezelstenen
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/lichtpaneel
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/silishapes-cijfers-met-stippen-groen
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/silishapestm-cijfers-met-stippen-groen-1341
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Silishapes™ cijfers roze

Omschrijving: Op een leuke manier leren rekenen? Gebruik deze siliconen cijfers.Deze pakketten van

letters of cijfers zijn gemaakt van siliconen. Een sterk, flexibel en veilig materiaal. Het kan

gemakkelijk gewassen worden, zelfs in de vaatwasser.  Het materiaal voelt zacht en prettig

en is geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.De letters en cijfers zijn ideaal om te gebruiken in

combinatie met het lichtpaneel. Omdat het materiaal een antislip werking heeft, blijven ze

ook goed liggen op het gladde oppervlak van het lichtpaneel.Andere toepassingen: spelen in

de zand- of waterbak.In verschillende therapieën creatief toe te passen.Afmetingen van de

cijfers: 120 mm kleur roze

Prijs: 8.5 SKU: ED83

Silishapes™ letters met strepen roze

Omschrijving: Op een leuke manier leren lezen? Gebruik deze siliconen letters.Deze pakketten van letters

of cijfers zijn gemaakt van siliconen. Een sterk, flexibel en veilig materiaal. Het kan

gemakkelijk gewassen worden, zelfs in de vaatwasser.  Het materiaal voelt zacht en prettig

en is geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.De letters en cijfers zijn ideaal om te gebruiken in

combinatie met het lichtpaneel. Omdat het materiaal een antislip werking heeft, blijven ze

ook goed liggen op het gladde oppervlak van het lichtpaneel.Andere toepassingen: spelen in

de zand- of waterbak.In verschillende therapieën creatief toe te passen.De letters met

strepen maken het nog eens extra voelbaar.Afmetingen van de letters: 120 mm kleur roze

Prijs: 17.5 SKU: ED84

Silishapes™ letters blauw

Omschrijving: Op een leuke manier leren lezen? Gebruik deze siliconen letters.Deze pakketten van letters

of cijfers zijn gemaakt van siliconen. Een sterk, flexibel en veilig materiaal. Het kan

gemakkelijk gewassen worden, zelfs in de vaatwasser.  Het materiaal voelt zacht en prettig

en is geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.De letters en cijfers zijn ideaal om te gebruiken in

combinatie met het lichtpaneel. Omdat het materiaal een antislip werking heeft, blijven ze

ook goed liggen op het gladde oppervlak van het lichtpaneel.Andere toepassingen: spelen in

de zand- of waterbak.In verschillende therapieën creatief toe te passen.Afmetingen van de

letters: 120 mm kleur blauw

Prijs: 17.5 SKU: ED85

Splats

Omschrijving: Kleurrijke transparante én dekkende acryl stukken in de vorm van een spat verf.  In de

kleuren rood, blauw, geel, groen, oranje en paars. Evenals een spiegelende, zwarte en witte.

Alle vormen zijn lichtdoorlatend. Heel geschikt om te gebruiken op de lichtbak.  Met de

kleine gaatjes erin kun je er een muurdecoratie of een mobile mee maken.Geschikt voor

kleurwaarneming en 'mengen' van kleuren.Totaal 10 stuks Diameter 15 cm.

Prijs: 19.5 SKU: ED88

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/silishapestm-cijfers-met-stippen-groen-1340
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/silishapestm-letters-met-strepen-roze
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/silishapestm-letters-blauw
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/splats
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Jumbo kleuren vormen mix

Omschrijving: 6 verschillende vormen van acryl, in de kleuren: rood, blauw, geel, groen, paars en oranje

Vierkant, rechthoek, cirkel, driehoek, vijfhoek en zeshoek. Ze komen nog meer tot hun recht

in combinatie met de lichtbak.Ideaal om vormwaarneming en kleurwaarneming te

oefenen.Met de kleine gaatjes erin kun je er een muurdecoratie of een mobile mee

maken.Gemiddelde diameter: 20 cm.

Prijs: 23.95 SKU: ED89

Kleuren peddels

Omschrijving: 6 verschillende kleuren peddels. Rood, blauw, geel, groen, paars en oranjeKomen nog meer

tot hun recht in combinatie met de lichtbak.Ideaal om vormwaarneming en

kleurwaarneming te oefenen.Met de grote gaten erin kunnen ze gemakkelijk bijeen

gehouden met een scharnierring (meegeleverd)Geschikt  voor kleurwaarneming en

'mengen' van kleurenLengte: 15 cm

Prijs: 4.5 SKU: ED90

Blanco kaarten voor een waaier

Omschrijving: Witte blanco kaarten met een 5 mm gat, geschikt om een scharnierring doorheen te

halen.Gebruik een permanent marker om erop te schrijven.Ongeveer 45mm op het breedste

eind en 15 mm op het kortste eind. 105mm lang.Een set bevat 69 kaarten.

Prijs: 5.75 SKU: ED29

Smart Chute

Omschrijving: Een leuke manier om zelfstandig opdrachten uit te voeren. Neem een kaartje, zeg het

antwoord voordat de kaart in het bovenste gleufje wordt geschoven en het goede antwoord

komt er aan de onderkant weer uit. Altijd weer verrassend. Dit kastje is van stevig kunststof

materiaal en in vrolijke kleuren.Past o.a. goed in de methode Leespraat.Wordt geleverd

zonder kaartjes,  voor informatie over de kaartjes

Prijs: 30.45 SKU: ED31

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/jumbo-kleuren-vormen-mix
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/kleuren-peddels
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/blanco-kaarten-voor-een-waaier
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/smart-chute
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Kaartjes voor Smart Chute

Omschrijving: 52 blanco kaartjes bestemd voor de Smart Chute.De kaartjes hebben een pijltje om duidelijk

onderscheid te maken tussen voor- en achterkant.Maak hiermee eigen kaartjes, zoals je ze

zelf wil hebben.

Prijs: 5.95 SKU: ED32

Pratende dobbelsteen

Omschrijving: Zo simpel is het. Rol de dobbelsteen over de vloer en tafel en hoor wat er gezegd wordt. Er

zijn 6 opname knoppen met elk een eigen plaatje. Onder ieder vak kan 10 seconden spraak

opgenomen worden. Het combineert luisteren, spelen en lezen. Afmetingen 15x15 cm

Batterijen: 3 x AAA batterijen (niet meegeleverd)

Prijs: 49.95 SKU: PP75

Pratende doosjes

Omschrijving: De pratende doosjes zijn er weer!Open er eentje en je hoort de ingesproken boodschap. Zo

maak je van oefeningen geheimzinnige spelletjes. Of verstop de doosjes eens voor een

spannende speurtocht. Je krijgt er zes tegelijk in een setje. In elk doosje past 10 seconden

spraak. Je kunt de doosjes beschrijven met afneembare stift. Afmetingen: 13x15x7cm.

Prijs: 45.5 SKU: PP82

1st Mouse

Omschrijving: Met 1st Mouse leren kinderen op een leuke manier met de muis omgaan. De activiteiten zijn

eenvoudig en overzichtelijk en voorzien van motiverende beloningen. Dit is een prima

vervanger voor Biobytes. Kinderen leren stap voor stap bewegen, klikken en slepen met de

muis.Klik hier voor een video.De software draait op Windows computers van XP tot W7 64

bits.De genoemde prijs is voor 1 licentie.Een ideale combinatie met de Chestermuis. (wordt

niet meegeleverd)

Prijs: 38.15 SKU: FM

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/kaartjes-voor-smart-chute
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/sprekende-dobbelsteen
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/pratende-doosjes
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/1st-mouse
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Pratende wasknijpers

Omschrijving: Een set van 6 verschillende knijpers. Opnemen van de spraak is heel eenvoudig. Opnametijd

is 10 seconden.Gebruik ze voor de rekenles of hang de tekeningen van de kinderen met een

eigen boodschap op aan de waslijn. Laat kinderen zo spelenderwijs leren vertellen en

luisteren.De afmeting is ongeveer 10 cm. De bedieningsknopje zijn klein. Geschikt voor

kinderen vanaf 3 jaar.

Prijs: 57.5 SKU: PP80

Ronde kaartenhouder

Omschrijving: Ronde kunststof speelkaartenhouder om de kaarten gemakkelijk in de hand te kunnen

houden. De twee plastic schijven worden bij elkaar gehouden met een veer.Men plaatst de

kaarten in één pakje in de houder en draait aan de schijven: ze vormen automatisch een

mooie waaier.Heel geschikt voor de kleine kinderhandjes die moeilijk langere tijd een waaier

kaarten vast kunnen houden.Ø 8,5 cm

Prijs: 5.95 SKU: HV11

Draaischijf

Omschrijving: Plastic draaischijf, met rubbere dopjes zodat deze stevig op tafel blijft staan.Van doorzichtig

plastic waar eigen gemaakte kaartjes onder gelegd kunnen worden.De rode pijl draait

soepel. Afmetingen 14 x 14 cm.Maak bijvoorbeeld je eigen Pim Pam Pet met symbolen en

teksten waar de leerling op dat moment aan toe is. Te gebruiken als therapie materiaal of in

de klas.

Prijs: 6.05 SKU: ED11

All-Turn-It Spinner

Omschrijving: Samen spelletjes doen in de klas met de nieuwe All-Turn-It Spinner, ook voor leerlingen met

beperkte motorische mogelijkheden en schakelaar gebruikers.  De schijf gaat draaien als de

knop wordt ingedrukt.Deze spinner werkt op twee AA-batterijen en is al voorzien van de

aanpassing voor een enkele schakelknop. Die moet je wel apart aanschaffen. Kijk hier voor

een geschikte schakelaar.Behalve de meegeleverde dobbelsteen kaart kunnen ook eigen

kaarten worden gemaakt, met allerlei andere zelf te maken spelletjes. Maak je eigen Pim

Pam Pet, speel bingo, maak een keuze spelletje etc.

Prijs: 167.4 SKU: ED13

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/pratende-wasknijpers
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/ronde-kaartenhouder
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/draaischijf
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/all-turn-it-spinner
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Blanco kwartetkaarten 50 stuks

Omschrijving: Blanco kaarten, aan 1 kant bedrukt voor de achterkant.Maak je eigen unieke kwartelspel en

teken of plak je eigen teksten, foto's of plaatjes.Afmetingen: 57 x 87mmEen set bevat 50,

100 of 200 kaarten

Prijs: 3.25 SKU: ED17

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/kwartetspel
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Multi-Memo

Omschrijving: De Multi-Memo is een kleine, groene medaillon (diameter 8 cm) waarmee je alles op kan

nemen wat je niet willen vergeten.Met de eenvoudige, tastbare bedieningsknoppen schakel

je razendsnel tussen opnamen. De Multi-Memo vergroot en stimuleert denkkracht,

concentratie, oefenbereidheid, luister- en taalvaardigheid, zelfredzaamheid en

zelfstandigheid. Met de Multi-Memo parkeer je goede invallen en ga je snel aan de slag,

zowel in als buiten de klas.De multimemo is geschikt voor:iedereen die moeite heeft om

dingen te onthoudengebruik in de klaspersonen met een visuele beperking (vanwege de

voelbare knoppen)Specificaties:- meerdere opnamen mogelijk (totaaltijd 6 minuten)-

opnamen zijn tegen overschrijving te beschermen- ingebouwde speaker en microfoon- met

een gaatje voor bevestiging van een keycord- werkt op 3 batterijen AG13 (kleine ronde

batterijen die worden meegeleverd)- gewicht: 50 gram- formaat: diameter 8 cm, dikte 1,4

cm

Prijs: 24.95 SKU: PP36

Pratend fotoboek

Omschrijving: Dit pratende fotoalbum spreekt  de boodschap uit als je de bladzijde omslaat.Heel geschikt

voor logopedisten om bijvoorbeeld articulatie oefeningen te doen. Voor kinderen is het

album heel eenvoudig in te spreken.  Het fotoboek bestaat uit 10 kartonnen bladzijden. Met

plakband kun je een foto op de bladzijde plakken. Bovendien kun je schrijven of tekenen met

een Whiteboard stift op het karton.10 bladzijden voor spraakopname en 20 bladzijden om te

beschrijvenPer bladzijde 30 sec. spraak opslaanAfmetingen: 15 x 26,5Werkt op 3 AAA

batterijen (meegeleverd)Kleur: blauw LET OP: Het album werkt met een lichtsensor dus zorg

ervoor dat er geen fel licht tussen de bladzijden komt. 

Prijs: 39.95 SKU: PP12

Whisperphone Junior Element

Omschrijving: Kinderen van alle leeftijden, maar ook volwassenen, duidelijker horen, als ze leren lezen,

voor spelling, bij articulatie en de ontwikkeling van het taalproces.WhisperPhone is leuk en

makkelijk in het gebruik. Onderzoek heeft uitgewezen, dat gebruikers (tot 10x) meer horen

door het dragen van de WhisperPhone. Dat betekent dat ze zichzelf beter kunnen

concentreren zonder afgeleid te worden door achtergrondgeluiden. De WhisperPhone

Element hou je met je hand vast. Perfect voor kinderen die fijngevoelig zijn en liever de

WhisperPhone vasthouden dan hem opzetten.Vaatwasmachinebestendig

Prijs: Normale prijs:€ 8,55, Aanbiedingsprijs:

€ 6,95

SKU: ED55

Talking tubes telefoon

Omschrijving: Zo leer je toch leuk  communiceren?Deze telefoons, met elkaar verbonden door een slang

van 3 meter, kan overal gebruikt worden. Binnen of buiten, van de ene kamer naar de ander

zodat je elkaar niet kunt zien, dat is nog leuker.Thuis, op school of bij de logopedie. Er is

altijd wel een verhaal te vertellen.De set bestaat uit 2 stevige (ouderwetse) handsets (rood

en blauw) en een holle gele slang van 3 meter lang.Kan goed schoongemaakt worden.

Prijs: 19.5 SKU: ED68

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/multi-memo
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/pratend-fotoboek
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/whisperphone-junior-element
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/talking-tubes-telefoon
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Geluiden blokken

Omschrijving: Zoek twee dezelfde blokjes bij elkaar door goed te luisteren.Mooi vormgegeven houten

driehoekige blokjes. 6 paar blokken herkenbaar aan de gekleurde muzieknoten en vooral

aan het geluid ervan.Afmetingen: 50 x 60 mm

Prijs: 23.5 SKU: ED70

Pratende dobbelsteen

Omschrijving: Zo simpel is het. Rol de dobbelsteen over de vloer en tafel en hoor wat er gezegd wordt. Er

zijn 6 opname knoppen met elk een eigen plaatje. Onder ieder vak kan 10 seconden spraak

opgenomen worden. Het combineert luisteren, spelen en lezen. Afmetingen 15x15 cm

Batterijen: 3 x AAA batterijen (niet meegeleverd)

Prijs: 49.95 SKU: PP75

Easi speak

Omschrijving: Reporters en zangers in de dop nemen onderweg zelf stemmen, geluiden of muziek op met

deze Easi Speak. Deze vrolijke, schokbestendige mp-3recorder in de vorm van een microfoon

kan draadloos opnemen en afspelen.Opnames zet je makkelijk over naar de computer via de

USB-aansluiting. Deze zit al meteen aan de microfoon vast. Handig voor in de

logopediepraktijk en natuurlijk ook in de klas.-2 uur  opnametijd van hoge geluidskwaliteit

(MP-3) of-4 uur opname tijd als WAV-files-inclusief bewerkingssoftware-batterij laadt op via

USB-aansluiting-opslagcapaciteit: 128 MB TipsBenut de opnames van de kinderen voor

rapportages, effectmetingen en geluidsbewerking. Je kunt geluidsbestanden eenvoudig

overzetten van de Easi Speak naar je computer en ze daar rangordenen.Geef de Easi Speak

een halve dag mee aan een groepje en laat hen een eigen hoorspel of een

‘geluidenschilderij’ maken.

Prijs: 59.95 SKU: PP77

Pratende doosjes

Omschrijving: De pratende doosjes zijn er weer!Open er eentje en je hoort de ingesproken boodschap. Zo

maak je van oefeningen geheimzinnige spelletjes. Of verstop de doosjes eens voor een

spannende speurtocht. Je krijgt er zes tegelijk in een setje. In elk doosje past 10 seconden

spraak. Je kunt de doosjes beschrijven met afneembare stift. Afmetingen: 13x15x7cm.

Prijs: 45.5 SKU: PP82

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/geluiden-blokken
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/sprekende-dobbelsteen
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/easi-speak
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/pratende-doosjes
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Pratende wasknijpers

Omschrijving: Een set van 6 verschillende knijpers. Opnemen van de spraak is heel eenvoudig. Opnametijd

is 10 seconden.Gebruik ze voor de rekenles of hang de tekeningen van de kinderen met een

eigen boodschap op aan de waslijn. Laat kinderen zo spelenderwijs leren vertellen en

luisteren.De afmeting is ongeveer 10 cm. De bedieningsknopje zijn klein. Geschikt voor

kinderen vanaf 3 jaar.

Prijs: 57.5 SKU: PP80

Pratende planstrook

Omschrijving: Nog nooit is het gebruiken van een planstrook zo leuk geweest. Met de pratende planstrook

laat je bijvoorbeeld zien en horen wat je gaat doen vandaag. Maak zelf een verhaal of een

vraag- en antwoordspel.Je hebt onder iedere knop 10 seconden spreektijd. Er passen zes

verschillende plaatjes in.Afmetingen: 55 cm bij 12 cm . Werkt op 3 AAA batterijen (niet

meegeleverd).Kan zowel horizontaal als verticaal worden opgehangen. Knoppen reageren

ook op heel licht indrukken. Heldere spraakuitvoer.

Prijs: 39.5 SKU: PP81

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/pratende-wasknijpers
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/pratende-planstrook
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Smart Chute

Omschrijving: Een leuke manier om zelfstandig opdrachten uit te voeren. Neem een kaartje, zeg het

antwoord voordat de kaart in het bovenste gleufje wordt geschoven en het goede antwoord

komt er aan de onderkant weer uit. Altijd weer verrassend. Dit kastje is van stevig kunststof

materiaal en in vrolijke kleuren.Past o.a. goed in de methode Leespraat.Wordt geleverd

zonder kaartjes,  voor informatie over de kaartjes

Prijs: 30.45 SKU: ED31

Kaartjes voor Smart Chute

Omschrijving: 52 blanco kaartjes bestemd voor de Smart Chute.De kaartjes hebben een pijltje om duidelijk

onderscheid te maken tussen voor- en achterkant.Maak hiermee eigen kaartjes, zoals je ze

zelf wil hebben.

Prijs: 5.95 SKU: ED32

Smart Chute kaartjes minsommen 1

Omschrijving: Meer dan 50 vraag en antwoord kaartjes bestemd voor de Smart Chute. De kaartjes hebben

een pijltje om duidelijk onderscheid te maken tussen de vraag en antwoord kant. Met de

Smart Chute kaartjes leren kinderen op een leuke manier automatiseren.  Werken met de

Smart Chute is een leuke manier om zelfstandig opdrachten uit te voeren. Neem een kaartje,

zeg het antwoord voordat de kaart in de Smart Chute wordt geschoven en het goede

antwoord komt er aan de onderkant weer uit.  Met deze kaartjes kunnen minsommen van -2

tot en met -9 geoefend worden.

Prijs: 6.95 SKU: ED45

Smart Chute kaartjes vermenigvuldigen 1

Omschrijving: Meer dan 50 vraag en antwoord kaartjes bestemd voor de Smart Chute. De kaartjes hebben

een pijltje om duidelijk onderscheid te maken tussen de vraag en antwoord kant. Met de

Smart Chute kaartjes leren kinderen op een leuke manier automatiseren.  Werken met de

Smart Chute is een leuke manier om zelfstandig opdrachten uit te voeren. Neem een kaartje,

zeg het antwoord voordat de kaart in de Smart Chute wordt geschoven en het goede

antwoord komt er aan de onderkant weer uit.  Met deze kaartjes kunnen

vermenigvuldigingen x2, x3, x4 en x5, x10 geoefend worden.

Prijs: 6.95 SKU: ED47

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/smart-chute
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/kaartjes-voor-smart-chute
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/smart-chute-kaartjes-optelsommen-286
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/smart-chute-kaartjes-optelsommen-288
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Smart Chute kaartjes reeksen en patronen 1

Omschrijving: Meer dan 50 vraag en antwoord kaartjes bestemd voor de Smart Chute. De kaartjes hebben

een pijltje om duidelijk onderscheid te maken tussen de vraag en anwoord kant. Met de

Smart Chute kaartjes leren kinderen op een leuke manier automatiseren. Werken met de

Smart Chute is een leuke manier om zelfstandig opdrachten uit te voeren. Neem een kaartje,

zeg het antwoord voordat de kaart in de Smart Chute wordt geschoven en het goede

antwoord komt er aan de onderkant weer uit. Met deze kaartjes kunnen reeksen en

patronen geoefend worden. Vul de plaats van het vraagteken in.

Prijs: 6.95 SKU: ED49

Smart Chute kaartjes memory

Omschrijving: Meer dan 50 vraag en antwoord kaartjes bestemd voor de Smart Chute. De kaartjes hebben

een pijltje om duidelijk onderscheid te maken tussen de vraag en antwoord kant. Met de

Smart Chute kaartjes leren kinderen op een leuke manier automatiseren. Werken met de

Smart Chute is een leuke manier om zelfstandig opdrachten uit te voeren. Met deze kaartjes

kan het visuele geheugen geoefend worden. Bekijk de voorzijde van het kaartje goed, schuif

deze in de Smart Chute en zoek dan naar hetzelfde plaatje.De tekst bij de plaatjes is, zoals op

de foto's, in het Engels.

Prijs: 6.95 SKU: ED50

Smart Chute kaartjes klok kijken

Omschrijving: Meer dan 50 vraag en antwoord kaartjes bestemd voor de Smart Chute. De kaartjes hebben

een pijltje om duidelijk onderscheid te maken tussen de vraag en antwoord kant. Met de

Smart Chute kaartjes leren kinderen op een leuke manier automatiseren.  Werken met de

Smart Chute is een leuke manier om zelfstandig opdrachten uit te voeren. Neem een kaartje,

zeg het antwoord voordat de kaart in de Smart Chute wordt geschoven en het goede

antwoord komt er aan de onderkant weer uit.  Met deze kaartjes kan het klok kijken

geoefend worden. Op de voorzijde staat een analoge klok, op de achterzijde een digitale

klok.

Prijs: 6.95 SKU: ED53

Smart Chute kaartjes cijfers en patronen

Omschrijving: Meer dan 50 vraag en antwoord kaartjes bestemd voor de Smart Chute. De kaartjes hebben

een pijltje om duidelijk onderscheid te maken tussen de vraag en antwoord kant. Met de

Smart Chute kaartjes leren kinderen op een leuke manier automatiseren.  Werken met de

Smart Chute is een leuke manier om zelfstandig opdrachten uit te voeren. Neem een kaartje,

zeg het antwoord voordat de kaart in de Smart Chute wordt geschoven en het goede

antwoord komt er aan de onderkant weer uit. De patronen op de voorzijde staan voor een

cijfer. Benoem het cijfer en schuif het kaartje in de Smart Chute om het antwoord te

bekijken. 

Prijs: 6.95 SKU: ED51

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/smart-chute-kaartjes-reeksen-en-patronen-1
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/smart-chute-kaartjes-optelsommen-290
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/smart-chute-kaartjes-klok-kijken
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/smart-chute-kaartjes-cijfers-en-patronen
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Smart Chute kaartjes optelsommen 2

Omschrijving: Meer dan 50 vraag en antwoord kaartjes bestemd voor de Smart Chute. De kaartjes hebben

een pijltje om duidelijk onderscheid te maken tussen de vraag en antwoord kant. Met de

Smart Chute kaartjes leren kinderen op een leuke manier automatiseren.  Werken met de

Smart Chute is een leuke manier om zelfstandig opdrachten uit te voeren. Neem een kaartje,

zeg het antwoord voordat de kaart in de Smart Chute wordt geschoven en het goede

antwoord komt er aan de onderkant weer uit.  Met deze kaartjes kunnen rekensommen van

10+ tot en met 19+ geoefend worden.

Prijs: 6.95 SKU: ED44

Smart Chute kaartjes minsommen 2

Omschrijving: Meer dan 50 vraag en antwoord kaartjes bestemd voor de Smart Chute. De kaartjes hebben

een pijltje om duidelijk onderscheid te maken tussen de vraag en antwoord kant. Met de

Smart Chute kaartjes leren kinderen op een leuke manier automatiseren.  Werken met de

Smart Chute is een leuke manier om zelfstandig opdrachten uit te voeren. Neem een kaartje,

zeg het antwoord voordat de kaart in de Smart Chute wordt geschoven en het goede

antwoord komt er aan de onderkant weer uit.  Met deze kaartjes kunnen minsommen tot 20

geoefend worden.

Prijs: 6.95 SKU: ED46

Smart Chute kaartjes vermenigvuldigen 2

Omschrijving: Meer dan 50 vraag en antwoord kaartjes bestemd voor de Smart Chute. De kaartjes hebben

een pijltje om duidelijk onderscheid te maken tussen de vraag en antwoord kant. Met de

Smart Chute kaartjes leren kinderen op een leuke manier automatiseren.  Werken met de

Smart Chute is een leuke manier om zelfstandig opdrachten uit te voeren. Neem een kaartje,

zeg het antwoord voordat de kaart in de Smart Chute wordt geschoven en het goede

antwoord komt er aan de onderkant weer uit.  Met deze kaartjes kunnen

vermenigvuldigingen x6, x7, x8 en x9 geoefend worden.

Prijs: 6.95 SKU: ED48

Smart Chute kaartjes memory 3

Omschrijving: Meer dan 50 vraag en antwoord kaartjes bestemd voor de Smart Chute. De kaartjes hebben

een pijltje om duidelijk onderscheid te maken tussen de vraag en antwoord kant. Met de

Smart Chute kaartjes leren kinderen op een leuke manier automatiseren. Werken met de

Smart Chute is een leuke manier om zelfstandig opdrachten uit te voeren. Met deze kaartjes

kan het visuele geheugen geoefend worden. Bekijk de voorzijde van het kaartje goed, schuif

deze in de Smart Chute en zoek dan naar hetzelfde plaatje of patroon.De tekst bij de plaatjes

is, zoals op de foto's, in het Engels.

Prijs: 6.95 SKU: ED52

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/smart-chute-kaartjes-optelsommen-285
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/smart-chute-kaartjes-optelsommen-287
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/smart-chute-kaartjes-optelsommen-289
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/smart-chute-kaartjes-memory-3
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Dobbelsteen

Omschrijving: Maak je eigen dobbelsteen! Deze grote dobbelsteen is gemaakt van schuimplastic, waar

omheen een plastic hoes met insteekvakjes.De kaartjes schuiven er gemakkelijk in en zo kan

voor ieder spel een eigen set kaartjes gemaakt worden.De afmetingen van de in te steken

kaartjes zijn 12 x 12 cm.Blancokaartjes kunnen los besteld worden.

Prijs: 6.95 SKU: ED21

Kaartjes voor grote dobbelsteen 25 stuks

Omschrijving: Blanco kaartjes voor de grote dobbelsteen.De kaartjes zijn van een stevig glad karton

gemaakt, waardoor je ze gemakkelijk in de hoesjes schuift.Je kunt erop plakken of

tekenen.Afmetingen 12 x 12 cm.Per 25 of per 50 stuksDe kaartjes passen in de grote

dobbelsteen.

Prijs: 1.95 SKU: ED16

Set kleine dobbelstenen met zakjes

Omschrijving: De populaire dobbelsteen nu ook in de kleine uitvoering te verkrijgen.Deze kleine

dobbelstenen zijn gemaakt van schuimplastic, waar omheen een plastic hoes met

insteekvakjes.De afmeting van de in te steken kaartjes is 6 x 6 cm. De getoonde kaartjes

worden niet meegeleverd.  Bevat twee dobbelstenenBlanco kaartjes kunnen los besteld

worden.

Prijs: 6.45 SKU: ED20Kaartjes voor kleine dobbelstenen 50 stuks

Omschrijving: Blanco kaartjes voor de kleine dobbelsteen.De kaartjes zijn van een stevig glad karton

gemaakt, waardoor je ze gemakkelijk in de hoesjes schuift.Je kunt erop plakken of

tekenen.Afmetingen 5 x 5 cm.Per 50 of per 100 stuks

Prijs: 1.75 SKU: ED24

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/dobbelsteen
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/kaartjes-voor-grote-dobbelsteen-25-stuks
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/set-kleine-dobbelstenen-met-zakjes
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/kaartjes-voor-kleine-dobbelstenen
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Pratende dobbelsteen

Omschrijving: Zo simpel is het. Rol de dobbelsteen over de vloer en tafel en hoor wat er gezegd wordt. Er

zijn 6 opname knoppen met elk een eigen plaatje. Onder ieder vak kan 10 seconden spraak

opgenomen worden. Het combineert luisteren, spelen en lezen. Afmetingen 15x15 cm

Batterijen: 3 x AAA batterijen (niet meegeleverd)

Prijs: 49.95 SKU: PP75

Beschrijfbare kleine dobbelsteen

Omschrijving: Deze magnetische dobbelstenen hebben een beschrijfbaar oppervlak als een whiteboard. De

randen zijn van zacht rubber, waardoor je er gemakkelijk mee kunt gooien. Ook een

magneet blijft erop plakken. Zo varieer je nog gemakkelijker en maak je van deze stevige

dobbelstenen ook een keuzeblok, een rekensteen of een rijmdobbelsteen. Afmetingen: 5 x 5

cm.Kleur kan variëren

Prijs: 5.95 SKU: ED41

Beschrijfbare grote dobbelsteen

Omschrijving: Deze grote en magnetische dobbelsteen heeft een beschrijfbaar oppervlak als een

whiteboard. De randen zijn van zacht rubber, waardoor je er gemakkelijk mee kunt gooien.

Ook een magneet blijft erop plakken. Zo varieer je nog gemakkelijker en maak je van deze

stevige dobbelsteen ook een keuzeblok, een rekensteen of een rijmdobbelsteen.

Afmetingen: 12 x 12 cm.Kleur kan variëren

Prijs: 16.8 SKU: ED40

Grote opblaas duimbal

Omschrijving: Opblaasbare bal met zelfklevende hoesjes die je overal op de bal kunt plakken.Steek in de

hoezen kaartjes met opdrachten, raadsels, sommen en alles wat de les even kan

onderbreker.Een leuke speelse manier om de les even af te wisselen met iets

anders.Doorsnee ongeveer 33 cm.

Prijs: 13.5 SKU: ED94

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/sprekende-dobbelsteen
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/beschrijfbare-dobbelsteen
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/magnetische-dobbelsteen-groot
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/grote-opblaas-duimbal
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Leesliniaal mix model 1

Omschrijving: Deze set van 5 plastic leeslinialen (of kleurentrook) wordt geleverd in de kleur rood.Door het

matte oppervlak wordt schittering voorkomen. Verbetert de focus op de tekst en geeft een

rustiger beeld om te lezen.De strook is 7 cm. breed. Leg deze over de tekst.  De liniaal kan als

boekenlegger gebruikt worden en zelfs op maat van het boek geknipt worden.  Voor meer

informatie www.kleurenstrook.nl

Prijs: 8.5 SKU: ED23

Leesliniaal rood model1

Omschrijving: Deze set van 5 plastic leeslinialen (of kleurentrook) wordt geleverd in de kleur rood.Door het

matte oppervlak wordt schittering voorkomen. Verbetert de focus op de tekst en geeft een

rustiger beeld om te lezen.De strook is 7 cm. breed. Leg deze over de tekst.  De liniaal kan als

boekenlegger gebruikt worden en zelfs op maat van het boek geknipt worden.  Voor meer

informatie www.kleurenstrook.nl

Prijs: 8.5 SKU: ED37

A4 kleuren overlay geel

Omschrijving: Deze plastic overlay (of kleurenstrook) wordt geleverd in de kleur geel.Door het matte

oppervlak wordt schittering voorkomen. Verbetert de focus op de tekst en geeft een rustiger

beeld om te lezen.Past in zijn geheel over een A4 vel De liniaal kan als boekenlegger gebruikt

worden en zelfs op maat van het boek geknipt worden.  Voor meer informatie

www.kleurenstrook.nl1 stuk

Prijs: 5.25 SKU: ED59

A4 kleuren overlay aqua

Omschrijving: Deze plastic overlay (of kleurenstrook) wordt geleverd in de kleur aqua (blauw).Door het

matte oppervlak wordt schittering voorkomen. Verbetert de focus op de tekst en geeft een

rustiger beeld om te lezen.Past in zijn geheel over een A4 vel De liniaal kan als boekenlegger

gebruikt worden en zelfs op maat van het boek geknipt worden.  Voor meer informatie

www.kleurenstrook.nl1 stuk

Prijs: 5.25 SKU: ED58

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/5-leeslinialen-model-1
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/leesliniaal-rood-model-1
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/a4-kleuren-overlay
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/a4-kleuren-overlay-1275
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Leesliniaal mix model 2

Omschrijving: Deze set van 5 plastic leeslinialen (of kleurentrook) wordt geleverd in de kleur rood.Door het

matte oppervlak wordt schittering voorkomen. Verbetert de focus op de tekst en geeft een

rustiger beeld om te lezen.De strook is 7 cm. breed. Leg deze over de tekst.  De liniaal kan als

boekenlegger gebruikt worden en zelfs op maat van het boek geknipt worden.  Voor meer

informatie www.kleurenstrook.nl

Prijs: 8.5 SKU: ED26

Leesliniaal geel model 1

Omschrijving: Deze set van 5 plastic leeslinialen (of kleurentrook) wordt geleverd in de kleur geel.Door het

matte oppervlak wordt schittering voorkomen. Verbetert de focus op de tekst en geeft een

rustiger beeld om te lezen.De strook is 7 cm. breed. Leg deze over de tekst.  De liniaal kan als

boekenlegger gebruikt worden en zelfs op maat van het boek geknipt worden.  Voor meer

informatie www.kleurenstrook.nl

Prijs: 8.5 SKU: ED27

Leesliniaal aqua model1

Omschrijving: Deze set van 5 plastic leeslinialen (of kleurentrook) wordt geleverd in de kleur aqua

blauw.Door het matte oppervlak wordt schittering voorkomen. Verbetert de focus op de

tekst en geeft een rustiger beeld om te lezen.De strook is 7 cm. breed. Leg deze over de

tekst.  De liniaal kan als boekenlegger gebruikt worden en zelfs op maat van het boek

geknipt worden.  Voor meer informatie www.kleurenstrook.nl

Prijs: 8.5 SKU: ED28

Leesliniaal geel model 2

Omschrijving: Deze set van 5 plastic leeslinialen (of kleurentrook) wordt geleverd in de kleur geel.Door het

matte oppervlak wordt schittering voorkomen. Verbetert de focus op de tekst en geeft een

rustiger beeld om te lezen.De strook is 7 cm. breed. Leg deze over de tekst.  De liniaal kan als

boekenlegger gebruikt worden en zelfs op maat van het boek geknipt worden.  Voor meer

informatie www.kleurenstrook.nl

Prijs: 8.5 SKU: ED34

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/5-leeslinialen-model-2
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/10-gele-leeslinialen
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/10-aqua-leeslinialen
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/leesliniaal-geel-model-2
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Leesliniaal aqua model2

Omschrijving: Deze set van 5 plastic leeslinialen (of kleurentrook) wordt geleverd in de kleur aqua

blauw.Door het matte oppervlak wordt schittering voorkomen. Verbetert de focus op de

tekst en geeft een rustiger beeld om te lezen.De strook is 7 cm. breed. Leg deze over de

tekst.  De liniaal kan als boekenlegger gebruikt worden en zelfs op maat van het boek

geknipt worden.  Voor meer informatie www.kleurenstrook.nl

Prijs: 8.5 SKU: ED33

Leesliniaal rood model 2

Omschrijving: Een leesliniaal of kleurenstrook. Deze set van 5 plastic leeslinialen wordt geleverd in de kleur

rood. Door het matte oppervlak wordt schittering voorkomen. Verbetert focus op de tekst

en geeft een rustiger beeld om te lezen. De strook is 7 cm. breed. Leg de liniaal over de

tekst, er zijn twee regels, 1 cm breed en 6 cm. breed. De smalle past over één regel grote

tekst de bredere leesregel past over een alinea tekst.  De liniaal kan als boekenlegger

gebruikt worden en zelfs maat van het boek geknipt worden.  Voor meer informatie

www.kleurenstrook.nl

Prijs: 8.5 SKU: ED30

Leesstrook breed dubbel

Omschrijving: De handen vrij bij het voorlezen. Op de strip, die gemakkelijk aan een boek bevestigd kan

worden, kunt u symbolen of woorden met de haakkant van het klittenband bevestigen. Dit is

een dubbele strip van ongeveer 10 cm zodat zowel onder als boven de plaatjes geplakt

kunnen worden.Past om een boek van 20 bij 30 cm.De strip wordt met elastische banden

aan de harde kaft van het boek bevestigd.De beide kanten van de strip zijn voorzien van

klittenvilt, dus met uw kind op schoot of voor de klas: iedereen kan de opgeplakte plaatjes of

woorden meelezen.

Prijs: 14.95 SKU: KV22

Leesstrook smal dubbel

Omschrijving: De handen vrij bij het voorlezen. Op de strip, die gemakkelijk aan een boek bevestigd kan

worden, kunt u symbolen of woorden met de haakkant van het klittenband bevestigen. Dit is

een dubbele strip van ongeveer 4 cm zodat zowel onder als boven de plaatjes geplakt

kunnen worden.Past om een boek van 20 bij 30 cm.De strip wordt met elastische banden

aan de harde kaft van het boek bevestigd.De beide kanten van de strip zijn voorzien van

klittenvilt, dus met uw kind op schoot of voor de klas: iedereen kan de opgeplakte plaatjes of

woorden meelezen.Van € 10,95 voor € € 9,50Voorraad 2 stuks

Prijs: 13.95 SKU: KV24

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/leesliniaal-aqua-model-2
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/leesliniaal-geel-model-43
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/leesstrook-breed-dubbel
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/leesstrook-smal-dubbel
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Keuzebalk 1 ring

Omschrijving: De keuzebalk is een houten balk die stevig blijft staan. Het tweerings mechaniek heeft de

maat van een normale perforator. Bijvoorbeeld te gebruiken voor planning van dagelijkse

activiteiten of om keuzes te maken. De niet gebruikte symbolen kunnen naar de achterkant

omgeslagen worden.Afmetingen: 13 cm lang en 2,5 cm.breed aan de bovenkantOnderkant is

6,5, cm breedDe insteekhoesjes kunnen apart aangeschaft worden, deze worden niet

meegeleverd.

Prijs: 10.95 SKU: KE11

Pratende pictowand

Omschrijving: Deze pratende pictowand of ook wel Interactive Wall genoemd, heeft plaats voor 30 kaartjes

met bijbehorende spraak van elk 10 seconden.In ieder zakje steek je een pictogram, een foto

of misschien wel een voorwerp. Onder ieder zakje is een groene knop die bij indrukken de

bijbehorende boodschap laat horen.Afmetingen: 65 cm hoog en 53 cm breedWerkt op 3 x

AAA batterijen (meegeleverd)Met stevige ogen om aan de muur te hangen.Picto’s worden

niet meegeleverd.Ideeën:Je eigen communicatiebord aan de muurWeekplanner voor

schoolAlfabet oefenenReken sommenRegels van de klas of de schoolQuiz

spelletjesRijmpjesMuziekinstrumenten met bijbehorende geluiden en nog veel meer

Prijs: 39.75 SKU: PP108

Keuzebalk 2 rings

Omschrijving: De keuzebalk is een houten balk die stevig blijft staan. Het tweerings mechaniek heeft de

maat van een normale perforator. Bijvoorbeeld te gebruiken voor planning van dagelijkse

activiteiten of om keuzes te maken. De niet gebruikte symbolen kunnen naar de achterkant

omgeslagen worden.Afmetingen: 27 cm lang en 2,5 cm.breed aan de bovenkantOnderkant is

6,5, cm breedDe insteekhoesjes kunnen apart aangeschaft worden, deze worden niet

meegeleverd.

Prijs: 15.95 SKU: KE12

Keuzebalk 5 rings

Omschrijving: De keuzebalk is een houten balk die stevig blijft staan. Het tweerings mechaniek heeft de

maat van een normale perforator. Bijvoorbeeld te gebruiken voor planning van dagelijkse

activiteiten of om keuzes te maken. De niet gebruikte symbolen kunnen naar de achterkant

omgeslagen worden.Afmetingen: 67 cm lang en 2,5 cm.breed aan de bovenkantOnderkant is

6,5, cm breedDe insteekhoesjes kunnen apart aangeschaft worden, deze worden niet

meegeleverd.

Prijs: 34.5 SKU: KE15

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/keuzebalk-1-ring
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/pratende-pictowand
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/keuzebalk-2-rings
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/keuzebalk-5-rings
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Keuzebalk insteekhoezen

Omschrijving: Deze stevige insteekhoesjes zijn in combinatie met de keuzeblokken te gebruiken. De maat

van de plaatjes die erin passen is 9 cm breed en 8 cm. hoog.  Worden geleverd per pakje van

15 stuks. (symbolen worden niet meegeleverd)

Prijs: 5.5 SKU: KE16

Driehoek standaard

Omschrijving: Deze taakbalk die stevig op tafel blijft staan, is van alle zijden voorzien van klittenvilt. Kan

gebruikt worden in de klas om zinnen te maken; om symbolen op te plakken tijdens het

voorlezen, als keuze bord of om een stappenplan te plannen.In opgevouwen toestand is

deze taakbalk makkelijk mee te nemen of op te bergen.Exclusief de symboolkaartjes.

Afmetingen: 50 x 10 cm.

Prijs: 49.5 SKU: KV15

Driehoek groot

Omschrijving: Deze taakbalk of standaard die stevig op tafel blijft staan, is van alle zijden voorzien van

klittenvilt. Kan gebruikt worden in de klas om zinnen te maken; om symbolen op te plakken

tijdens het voorlezen of als keuzebord.Deze standaard kan plat opgevouwen worden. Excl.

de symbolen.Afmetingen: 31 x 41 cm

Prijs: 89.5 SKU: KV16

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/keuzebalk-insteekhoesjes-15-stuks
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/driehoek-standaard
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/driehoekstandaard-groot
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Multi-Memo

Omschrijving: De Multi-Memo is een kleine, groene medaillon (diameter 8 cm) waarmee je alles op kan

nemen wat je niet willen vergeten.Met de eenvoudige, tastbare bedieningsknoppen schakel

je razendsnel tussen opnamen. De Multi-Memo vergroot en stimuleert denkkracht,

concentratie, oefenbereidheid, luister- en taalvaardigheid, zelfredzaamheid en

zelfstandigheid. Met de Multi-Memo parkeer je goede invallen en ga je snel aan de slag,

zowel in als buiten de klas.De multimemo is geschikt voor:iedereen die moeite heeft om

dingen te onthoudengebruik in de klaspersonen met een visuele beperking (vanwege de

voelbare knoppen)Specificaties:- meerdere opnamen mogelijk (totaaltijd 6 minuten)-

opnamen zijn tegen overschrijving te beschermen- ingebouwde speaker en microfoon- met

een gaatje voor bevestiging van een keycord- werkt op 3 batterijen AG13 (kleine ronde

batterijen die worden meegeleverd)- gewicht: 50 gram- formaat: diameter 8 cm, dikte 1,4

cm

Prijs: 24.95 SKU: PP36

Jumbo Timer

Omschrijving: Grote digitale timer.Telt af of op.Maximale tijd is 99 minuten en 59 secondenHeeft een

geïntegreerde standaard om stevig te blijven staan.  Is ook met de magneet op te

hangen.Kan aan en uitgezet worden (makkelijk om mee te nemen zonder dat de batterij leeg

kan lopen)Het is mogelijk om te timer tussentijds stop te zetten en daarna weer verder te

laten lopen. Geeft een duidelijk signaal na afloop en moet dan ook stop gezet worden.Werkt

op 1 AAA batterij (niet meegeleverd)Afmetingen: 100 x 105 x 21mm. display: 75 x 53mm.

Prijs: 9.95 SKU: PL62

Set van 5 zandlopers

Omschrijving: Maak er een uitdaging van om zandlopers te gaan gebruiken thuis of in de klas. Gebruik ze

bij het spelen van spelletjes, om de concentratie te bevorderen en om taken te doen. Bestel

ze per set van 5 met een zandloper van 30 seconden, 1 minuut, 2, 3 en 5 minuten. Ze zijn er

in vrolijke kleuren. De stevige omhulsels maken de zandlopers zeer geschikt voor gebruik in

de klas.Afmetingen:5 minuten zandloper (oranje)    : 13 cm. hoog3 minuten zandloper

(rood)    : 9,5 cm. hoog2 minuten zandloper (blauw)    : 9,5 cm. hoog1 minuut zandloper

(zwart)    : 7,4 cm. hoog30 seconden zandloper (groen): 7,4 cm. hoog

Prijs: 14.2 SKU: PL24

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/multi-memo
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/jumbo-timer-1242
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/set-van-5-zandlopers
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Duimbal

Omschrijving: Nieuw de Duimbal in de Nederlandse uitvoering. Compleet met het hele alfabet en de

dubbelklanken eu,au, ui, ei, ie, ou.  Gooi de bal en maak een woord met de letter waar jouw

duim op komt. Of geef de bal aan een ander en vertel met welke letter hij/zij een woord

moet maken. Speel ermee in de kring, met een klein groepje kinderen of 1 op 1. Wees

creatief en bedenk de leukste spellen op ieder niveau: van kleuters (het leren van het

alfabet) tot bovenbouw. Wordt geleverd met enkele speelideeën

Prijs: 14.75 SKU: TB12

Grote opblaas duimbal

Omschrijving: Opblaasbare bal met zelfklevende hoesjes die je overal op de bal kunt plakken.Steek in de

hoezen kaartjes met opdrachten, raadsels, sommen en alles wat de les even kan

onderbreker.Een leuke speelse manier om de les even af te wisselen met iets

anders.Doorsnee ongeveer 33 cm.

Prijs: 13.5 SKU: ED94

Duimbal cijfers

Omschrijving: De Duimbal is een zachte bal die makkelijk te gooien en te vangen is. De bal heeft een

doorsnede van 12 cm en er staan rondom cijfers op. Het maakt van leren tellen en rekenen

een leuk spel dat je in de klas of met je vriendjes kan spelen. Rol, gooi of vang de bal en tel

de cijfers bij elkaar op. Klap het aantal cijfers in je handen en nog veel meer ideeën. Deze

leuke zachte bal is al een rage in Amerika.

Prijs: 13.95 SKU: TB11

Duimbal ABC

Omschrijving: De Thumball™ (duimbal) is een zachte bal die makkelijk te gooien en te vangen is. De bal

heeft een doorsnede van 12 cm en er staan rondom letters op. Het maakt van leren lezen

een leuk spel dat je in de klas of met je vriendjes kan spelen. Rol, gooi of vang de bal en

maak een woord met de letter waar je duim op komt. De letters op deze bal zijn gebaseerd

op het Engels alfabet er zijn hoofdletters gebruikt. Deze vrolijke zachte bal wordt geleverd

met een aantal spel ideeën om er leerzame spelletjes mee te spelen. Deze bal is bij uitstek

geschikt om gebruiken bij de Engelse les.

Prijs: 13.95 SKU: TB10

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/duimbal
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/grote-opblaas-duimbal
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/duimbal-cijfers
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/buimbal-abc
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Clevy Headphone

Omschrijving: De Clevy koptelefoon is nu vernieuwd!De koptelefoon die zich kenmerkt door de

geïntegreerde volumebegrenzing de veiligheid voor het gehoor van de kinderen

gegarandeerd.Nu met nog betere geluidsweergave.Deze koptelefoon heeft ook een

ingebouwde microfoon en kan ook als headset gebruikt worden.Daarnaast een betere

constructie en afsluiting tegen omgevingsgeluiden, plus een los te koppelen kabel die dus

ook los te vervangen is.De kenmerken van de Clevy Headphone zijn op de volgende

gebieden afgestemd op de eisen en behoeften van leerlingen van de

basisschool:Volumeuitstoot is begrensd op maximaal 85dBExtra lang snoer voor optimale

bewegingsvrijheid Krulsnoer (1 deel heeft een krul om mini-jack en geluidskaartschade te

voorkomen)Hypo-allergene oorkussensLichtgewicht vormgevingGrootte aangepast aan

kinderhoofden Aansluiting (3,5 mm mini-jack)Aanbevolen door experts en audiologen

Prijs: 25.4 SKU: AC20

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/clevy-headphone
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Tantrix Match

Omschrijving: Tantrix komt uit Nieuw-Zeeland en spreekt vooral mensen met een vorm van autisme aan.

Ook hoogbegaafde kleuters en plusklassen zijn snel in de ban van Tantrix. Je speelt het

alleen of samen. Doel is om met zeshoekige bakelieten schijfjes zo snel mogelijk gekleurde

lijnen met elkaar te verbinden. Geen schijfje is hetzelfde dus dit is een eindeloos spel met

ongekende mogelijkheden.Jonge kinderen zullen de stenen tegen elkaar aanleggen en

proberen de kleuren te laten passen. Oudere kinderen herkennen de verschillende vormen

van de gekleurde lijnen en zullen proberen een doorgaande lijn of lus te maken. Vanaf 4 jaar

kunnen ze al eenvoudige spellen oplossen en vanaf 6 jaar kunnen ze het Tantrix® spel samen

met anderen spelen. De Tantrix Match® startset bestaat uit 13 stenen, een handige

opbergtray en een selectie puzzelkaarten.Elke steen is uniek. De moeilijkheidsgraad van de

puzzels wordt mede bepaald door het aantal en de positie van de voorbedrukte stenen. Het

spel bevat 12 verschillende puzzels in oplopende moeilijkheidsgraad.Dit is een Startversie, er

is ook een uitbreidingsset verkrijgbaar.

Prijs: 19.95 SKU: SB54

Tantrix uitbreidingsset

Omschrijving: Tantrix komt uit Nieuw-Zeeland en spreekt vooral mensen met een vorm van autisme aan.

Ook hoogbegaafde kleuters en plusklassen zijn snel in de ban van Tantrix. Je speelt het

alleen of samen. Doel is om met zeshoekige bakelieten schijfjes zo snel mogelijk gekleurde

lijnen met elkaar te verbinden. Geen schijfje is hetzelfde dus dit is een eindeloos spel met

ongekende mogelijkheden.Jonge kinderen zullen de stenen tegen elkaar aanleggen en

proberen de kleuren te laten passen. Oudere kinderen herkennen de verschillende vormen

van de gekleurde lijnen en zullen proberen een doorgaande lijn of lus te maken. Vanaf 4 jaar

kunnen ze al eenvoudige spellen oplossen en vanaf 6 jaar kunnen ze het Tantrix® spel samen

met anderen spelen.Tantrix Match uitbreidingsset Junior bestaat uit 12  unieke solitaire

puzzels. De moeilijkheidsgraad van de puzzels wordt mede bepaald door het aantal en de

positie van de voorbedrukte stenen.Tantrix Match® werd januari 2009 zéér succesvol

geïntroduceerd op de NOT Onderwijsbeurs.Tantrix Match® stenen verschillen in grootte en

opdruk van Tantrix® Game Pack & Discovery stenen. Ze zijn dus niet uitwisselbaar. Het

spelen van Tantrix Match® kan dan ook alleen met het Tantrix Match® speelbord en de

daarbij geleverde 13 Tantrix Match®  speelstenen. 

Prijs: 6.95 SKU: SB55
Kaartenhouder met Icatchercards 

Omschrijving: Nu kan iedereen mee doen met het kaartspel. Met deze ronde kaartenhouder houd je de

kaarten gemakkelijk in de hand en in deze combinatie met de duidelijke Icatchercards ben je

helemaal klaar voor de spelletjes dagen.Met deze combinatie profiteer je van 10 % korting

op de totaalprijs.

Prijs: 18.82 SKU: HV16

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/tantrix-match
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/tantrix-uitbreidingsset
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/kaartenhouder-met-icatchercards
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Pictoboekje Sinterklaas

Omschrijving: Een pictoboekje gemaakt op A5 formaat met Communicate In Print en Widgit symbolen. Het

verhaal van zwarte piet die zijn zak vergeet. Een boekje van 16 pagina's, met achterin een

Sinterklaas liedje in symbolen. Dit boekje kan ook als In Print bestand gekocht en

gedownload worden van www.symbolenplein.nl

Prijs: 5.15 SKU: PB10

Pictoboekje Winter

Omschrijving: Een pictoboekje gemaakt op A5 formaat met Communicate In Print en Widgit symbolen. Het

verhaal van de sneeuwpop. Een boekje van 12 pagina's. Dit boekje kan ook als In Print

bestand gekocht en gedownload worden van www.symbolenplein.nl

Prijs: 5.15 SKU: PB11

Pictoboekje Brand

Omschrijving: Een pictoboekje gemaakt op A5 formaat met Communicate In Print en Widgit symbolen. Er

is brand, de brandweer komt. Een boekje van 12 pagina's. Dit boekje kan ook als In Print

bestand gekocht en gedownload worden van www.symbolenplein.nl

Prijs: 4.85 SKU: PB14

Pictoboekje Haas

Omschrijving: Een pictoboekje gemaakt op A5 formaat met Communicate In Print en Widgit symbolen. Het

verhaal van haas die in het bos allerlei dieren tegenkomt. Een boekje van 12 pagina's. Dit

boekje kan ook als In Print bestand gekocht en gedownload worden van

www.symbolenplein.nl

Prijs: 4.85 SKU: PB15

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/pictoboekje-sinterklaas
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/pictoboekje-winter
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/pictoboekje-brand
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/pictoboekje-haas
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Pictoboekje Aankleden

Omschrijving: Een pictoboekje gemaakt op A5 formaat met Communicate In Print en Widgit symbolen.

Met tekeningen van Ellen van Boggelen-Heutink. Dit is het eerste deel uit een ADL serie. Het

verhaal van Pim die zijn kleren aantrekt. Een boekje van 16 pagina's. Dit boekje kan ook als

In Print bestand gekocht en gedownload worden van www.symbolenplein.nl

Prijs: 5.85 SKU: PB16

't boek van Sinterklaas

Omschrijving: Een pictoboekje gemaakt op A5 formaat met Communicate In Print en Widgit symbolen. Het

verhaal van Sinterklaas die zijn boek kwijt is. Een boekje van 16 pagina's, met achterin een

Sinterklaas liedje in symbolen. Dit boekje kan ook als In Print bestand gekocht en

gedownload worden van www.symbolenplein.nl

Prijs: 5.15 SKU: PB17

Pictoboekje Roodkapje

Omschrijving: Een pictoboekje gemaakt op A5 formaat met Communicate In Print en Widgit symbolen. Het

beroemde sprookje van Roodkapje die bij grootmoeder op bezoek gaat. Een boekje van 16

pagina's, geschreven voor kinderen die een beetje kunnen pictolezen. Dit boekje kan ook als

In Print bestand gekocht en gedownload worden van www.symbolenplein.nl

Prijs: 5.03 SKU: PB12

Pictoboekje Lente

Omschrijving: Een pictoboekje gemaakt op A5 formaat met Communicate In Print en Widgit symbolen.De

lammetjes Pom en Sam zijn hun moeder kwijt. Ze gaan haar zoeken.Een boekje van 12

pagina's.

Prijs: 4.85 SKU: PB18

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/pictoboekje-aankleden
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/pictoboekje-het-boek-van-sinterklaas
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/pictoboekje-roodkapje
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/pictoboekje-lente
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Pictoboekje Beroepen

Omschrijving: Een pictoboekje gemaakt met Communicate In Print en Widgit symbolen. Acht beroepen

worden elk met 2 korte zinnetjes beschreven.10 bladzijdenA5 formaat

Prijs: 4.85 SKU: PB20

Pictoboekje Naar het strand

Omschrijving: Een pictoboekje gemaakt met Communicate In Print en Widgit symbolen.Een kort verhaaltje

over Pien en Paul die een dagje naar het strand gaan.10 bladzijden A5 formaat

Prijs: 4.85 SKU: PB19

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/pictoboekje-beroepen
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/pictoboekje-naar-het-strand
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Snoezel kubus

Omschrijving: Een kubus die mooi vorm gegeven is en een fijne uitstraling heeft in de kamer of

snoezelruimte. Geeft een rustige achtergrond verlichting.Met de draadloze bediening zijn

alle kleuren en patronen instelbaar (knipperen, zachte overgang van verschillende kleuren

etc). De kleuren variëren  van warm rood naar koel blauw.Voorzien van een veilige

laagspanning voeding. Na 6 uur opladen weer geschikt om 8 uur te gebruiken.De units zijn

bestand tegen water en kunnen een gewicht van 80 kg dragen.Afmetingen: 40 x 40 x 40 cm.

Is zeer licht van gewicht en daardoor gemakkelijk te verplaatsenEr zijn verschillende vormen

verkrijgbaar zoals een eivorm, een piramidevorm en  een balvorm (prijzen daarvan kunnen

variëren)Vraag ons voor een (prijs)opgaaf en mogelijkheden.

Prijs: 164.5 SKU: ED74

Grote lichtgevende ballen

Omschrijving: Kinderen vinden het geweldig om met deze sensomotoriek ballen te spelen.Stuit ermee op

de grond en er gaat een licht knipperen in de bal.Iedere bal heeft een andere structuur en

voelt weer anders. Heel geschikt voor een oefenruimte of een snoezelruimte.Door het

zachte siliconen materialen liggen de ballen gemakkelijk in de hand. Iedere bal voelt weer

een beetje anders.Dit pakket bestaat uit 4 ballen in verschillende kleuren (roze, paars, geel

en wit) Diameter van de bal is 100 mm.

Prijs: 17.95 SKU: ED63

Spiegelende kiezelstenen

Omschrijving: Leuke spiegelende “stenen” om te stapelen, sorteren, bouwen, balanceren of jezelf in te

herkennen.Ze zijn licht van gewicht en glad.Er zijn 4 verschillende maten om te sorteren en

op volgorde te leggen. Een geschikte oefening voor de fijne motoriek.Afmetingen 4,5 tot 15

cm.Totaal 20 stenen

Prijs: 105.5 SKU: ED79

Lichtpaneel

Omschrijving: Dit Ultra dunne lichtpaneel maakt gebruik van de nieuwste energiezuinige

LED-strip-technologie. Hierdoor heb je een helder verlichte achtergrond.Werkt verrassend

goed met transparante voorwerpen die op deze manier van onder goed verlicht worden. Bij

uitstek geschikt voor alle SiliShapes™ artikelen of om allerlei dingen uit de natuur verder te

onderzoeken. De aandacht van de leerling wordt getrokken door dit bijzonder vormgegeven

lichtpaneel.De panelen kunnen gemakkelijk gereinigd worden.Een aanrader voor de klas en

de logopediepraktijk.Afmetingen: A3Buitenrand:480 x 352 x 19 mmVerlichte deel: 410 x 285

Gewicht: 2.25kg.Lichtpanelen zijn er verschillende soorten en uitvoeringen. Vraag ons om

informatie als je meer wil weten.

Prijs: 134.95 SKU: ED80

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/snoezel-kubus
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/grote-lichtgevende-ballen
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/spiegelende-kiezelstenen
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/lichtpaneel
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Silishape cijfers met stippen groen

Omschrijving: Op een leuke manier leren rekenen? Gebruik deze siliconen cijfers.Deze pakketten van

letters of cijfers zijn gemaakt van siliconen. Een sterk, flexibel en veilig materiaal. Het kan

gemakkelijk gewassen worden, zelfs in de vaatwasser.  Het materiaal voelt zacht en prettig

en is geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.De letters en cijfers zijn ideaal om te gebruiken in

combinatie met het lichtpaneel. Omdat het materiaal een antislip werking heeft, blijven ze

ook goed liggen op het gladde oppervlak van het lichtpaneel.Andere toepassingen: spelen in

de zand- of waterbak.In verschillende therapieën creatief toe te passen.De cijfers met

stippen maken het nog eens extra voelbaar.Afmetingen van de cijfers: 120 mm kleur groen

Prijs: 8.5 SKU: ED81

Silishapes™ cijfers met strepen geel

Omschrijving: Op een leuke manier leren rekenen? Gebruik deze siliconen cijfers.Deze pakketten van

letters of cijfers zijn gemaakt van siliconen. Een sterk, flexibel en veilig materiaal. Het kan

gemakkelijk gewassen worden, zelfs in de vaatwasser.  Het materiaal voelt zacht en prettig

en is geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.De letters en cijfers zijn ideaal om te gebruiken in

combinatie met het lichtpaneel. Omdat het materiaal een antislip werking heeft, blijven ze

ook goed liggen op het gladde oppervlak van het lichtpaneel.Andere toepassingen: spelen in

de zand- of waterbak.In verschillende therapieën creatief toe te passen.De cijfers met

strepen maken het nog eens extra voelbaar.Afmetingen van de cijfers: 120 mm kleur geel

Prijs: 8.5 SKU: ED82

Silishapes™ cijfers roze

Omschrijving: Op een leuke manier leren rekenen? Gebruik deze siliconen cijfers.Deze pakketten van

letters of cijfers zijn gemaakt van siliconen. Een sterk, flexibel en veilig materiaal. Het kan

gemakkelijk gewassen worden, zelfs in de vaatwasser.  Het materiaal voelt zacht en prettig

en is geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.De letters en cijfers zijn ideaal om te gebruiken in

combinatie met het lichtpaneel. Omdat het materiaal een antislip werking heeft, blijven ze

ook goed liggen op het gladde oppervlak van het lichtpaneel.Andere toepassingen: spelen in

de zand- of waterbak.In verschillende therapieën creatief toe te passen.Afmetingen van de

cijfers: 120 mm kleur roze

Prijs: 8.5 SKU: ED83

Silishapes™ letters met strepen roze

Omschrijving: Op een leuke manier leren lezen? Gebruik deze siliconen letters.Deze pakketten van letters

of cijfers zijn gemaakt van siliconen. Een sterk, flexibel en veilig materiaal. Het kan

gemakkelijk gewassen worden, zelfs in de vaatwasser.  Het materiaal voelt zacht en prettig

en is geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.De letters en cijfers zijn ideaal om te gebruiken in

combinatie met het lichtpaneel. Omdat het materiaal een antislip werking heeft, blijven ze

ook goed liggen op het gladde oppervlak van het lichtpaneel.Andere toepassingen: spelen in

de zand- of waterbak.In verschillende therapieën creatief toe te passen.De letters met

strepen maken het nog eens extra voelbaar.Afmetingen van de letters: 120 mm kleur roze

Prijs: 17.5 SKU: ED84

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/silishapes-cijfers-met-stippen-groen
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/silishapestm-cijfers-met-stippen-groen-1341
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/silishapestm-cijfers-met-stippen-groen-1340
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/silishapestm-letters-met-strepen-roze
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Silishapes™ letters blauw

Omschrijving: Op een leuke manier leren lezen? Gebruik deze siliconen letters.Deze pakketten van letters

of cijfers zijn gemaakt van siliconen. Een sterk, flexibel en veilig materiaal. Het kan

gemakkelijk gewassen worden, zelfs in de vaatwasser.  Het materiaal voelt zacht en prettig

en is geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.De letters en cijfers zijn ideaal om te gebruiken in

combinatie met het lichtpaneel. Omdat het materiaal een antislip werking heeft, blijven ze

ook goed liggen op het gladde oppervlak van het lichtpaneel.Andere toepassingen: spelen in

de zand- of waterbak.In verschillende therapieën creatief toe te passen.Afmetingen van de

letters: 120 mm kleur blauw

Prijs: 17.5 SKU: ED85

Sensomotoriek buizen

Omschrijving: Stimuleer de nieuwsgierigheid en laat de kinderen geluid, gewicht, kleuren, vormen en

maten herkennen.Rol, kantel, schud en draai met deze zintuiglijke buizen en ontdek de

verschillende geluiden die ze maken wanneer gevuld zijn met verschillende materialen.De

vier plastic buizen zijn stevig en voorzien van 8 stevige deksels en vier deksels met gaatjes

om te vullen met materialen die lekker ruiken.Elke buis is30cm hoog.

Prijs: 44.95 SKU: ED93

Splats

Omschrijving: Kleurrijke transparante én dekkende acryl stukken in de vorm van een spat verf.  In de

kleuren rood, blauw, geel, groen, oranje en paars. Evenals een spiegelende, zwarte en witte.

Alle vormen zijn lichtdoorlatend. Heel geschikt om te gebruiken op de lichtbak.  Met de

kleine gaatjes erin kun je er een muurdecoratie of een mobile mee maken.Geschikt voor

kleurwaarneming en 'mengen' van kleuren.Totaal 10 stuks Diameter 15 cm.

Prijs: 19.5 SKU: ED88

Jumbo kleuren vormen mix

Omschrijving: 6 verschillende vormen van acryl, in de kleuren: rood, blauw, geel, groen, paars en oranje

Vierkant, rechthoek, cirkel, driehoek, vijfhoek en zeshoek. Ze komen nog meer tot hun recht

in combinatie met de lichtbak.Ideaal om vormwaarneming en kleurwaarneming te

oefenen.Met de kleine gaatjes erin kun je er een muurdecoratie of een mobile mee

maken.Gemiddelde diameter: 20 cm.

Prijs: 23.95 SKU: ED89

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/silishapestm-letters-blauw
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/sensomotoriek-buizen
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/splats
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/jumbo-kleuren-vormen-mix
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Kleuren peddels

Omschrijving: 6 verschillende kleuren peddels. Rood, blauw, geel, groen, paars en oranjeKomen nog meer

tot hun recht in combinatie met de lichtbak.Ideaal om vormwaarneming en

kleurwaarneming te oefenen.Met de grote gaten erin kunnen ze gemakkelijk bijeen

gehouden met een scharnierring (meegeleverd)Geschikt  voor kleurwaarneming en

'mengen' van kleurenLengte: 15 cm

Prijs: 4.5 SKU: ED90

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/kleuren-peddels


69

Copyright 2015 Eelke Verschuur.  Tel: . Email: webwinkel@eelkeverschuur.nl 16-03-2015

PDF Catalog Print > Voelen

Voeldomino

Omschrijving: Oefen je gevoel met dit tactiele domino.Set van 28 royale houten dominostenen met

verschillende oppervlakte structuren.Net als bij een gewoon domino, zoek je dezelfde bij

elkaar. Je kunt de oppervlakten betasten of herkennen aan de kleuren.Ook heel geschikt

voor visueel gehandicapten.        Wordt geleverd in een stevig houten kistje.Afmetingen van

het kistje 305 x 125 x 55mmIedere dominosteen is 50 x 100 mm. Totaal 28 blokken.

Prijs: 23.5 SKU: ED18

Joyk pop Mandy

Omschrijving: Deze zachte Joyk poppen zijn niet alleen fijn om in de therapie te gebruiken, maar worden

ook zeer gewaardeerd door mensen met dementie of autisme. Ze worden voornamelijk

gebruikt op scholen, in ziekenhuizen en in woon- en zorg centra om het inlevingsvermogen

van zowel jongere als oudere mensen te stimuleren.Het lijkt wel of de poppen oogcontact

met je maken. Als je ze als een baby op de arm houdt, kijken ze ja aan. Het zijn echte

knuffelpoppen.Joyk poppen zijn van zachte materialen gemaakt en verzwaard aan de

onderkant. Daardoor kunnen ze ook blijven zitten. De kleren kunnen aan- en uitgetrokken

worden.  Wasbaar op 30 graden. Lengte van de pop is ± 53 cm.De poppen, ook wel

 “Empathy Dolls” genoemd, staan voor comfort, veiligheid en vriendschap en zijn

betekenisvol voor zowel kinderen als volwassenen en mensen met dementie.

Prijs: 69.95 SKU: SB44

Voelmemo

Omschrijving: Ontdekken door te voelen.Stimulatie van de tastzin, tactiele stimulatie.Bestaat uit 12

stukken met elk een ander oppervlak en kleur. De bedoeling is om dezelfde bij elkaar te

leggen door te voelen.Dit voelmateriaal is heel geschikt voor slechtzienden.Afmetingen van

het bord 220 x 170 x 35 mm.De rondjes hebben een doorsnee van 35 mm.

Prijs: 13.5 SKU: ED60

Silishapes™ tastschijven

Omschrijving: Voelen met je tenen en met je handen.Iedere cirkel heeft een andere patroon, de 5 grote en

de 5 kleine zijn gelijk aan elkaar.Deze siliconen cirkels zijn flexibel in gebruik, blijven als

antislip aan de vloer of gladde ondergrond plakken.  Het siliconen materiaal voelt zacht aan,

kan gewassen worden (zelfs in de vaatwasser) en is nauwelijks kapot te krijgen.Afmetingen:

Dia.350mm & 80mm. Geschikt voor kinderen van 3+ Wordt geleverd met een voelzakje voor

de kleine cirkels.Toepassingen:Laat de kinderen met de ogen dicht de kleine cirkels voelen

en de met de voeten of handen de grote cirkels erbij zoeken.Vraag of de kinderen de

oppervlakte kunnen beschrijven.Geschikt voor ergo- of fysiotherapeuten en in de gymles.

Prijs: 39.5 SKU: ED73

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/voeldomino
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/joyk-pop-mandy
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/voelmemo
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/silishapestm-tastschijven
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Grote lichtgevende ballen

Omschrijving: Kinderen vinden het geweldig om met deze sensomotoriek ballen te spelen.Stuit ermee op

de grond en er gaat een licht knipperen in de bal.Iedere bal heeft een andere structuur en

voelt weer anders. Heel geschikt voor een oefenruimte of een snoezelruimte.Door het

zachte siliconen materialen liggen de ballen gemakkelijk in de hand. Iedere bal voelt weer

een beetje anders.Dit pakket bestaat uit 4 ballen in verschillende kleuren (roze, paars, geel

en wit) Diameter van de bal is 100 mm.

Prijs: 17.95 SKU: ED63

Kleine lichtgevende ballen

Omschrijving: Kinderen vinden het geweldig om met deze sensomotoriek ballen te spelen.Stuit ermee op

de grond en er gaat een licht knipperen in de bal.Iedere bal voelt weer anders en heeft een

andere structuur. Heel geschikt voor een oefenruimte of een snoezelruimte.Door het zachte

siliconen materialen liggen de ballen gemakkelijk in de hand. Iedere bal voelt weer een

beetje anders. Deze ballen zijn niet helemaal rond maar wat hoekig waardoor ze nog beter

met de kleine kinderhand vast te houden zijn.Dit pakket bestaat uit 4 ballen in verschillende

kleuren (roze, blauw, geel en oranje)Past heel goed in de sensorische integratie

therapie.Diameter van de bal is 80 mm.

Prijs: 14.95 SKU: ED62

Spiegelende kiezelstenen

Omschrijving: Leuke spiegelende “stenen” om te stapelen, sorteren, bouwen, balanceren of jezelf in te

herkennen.Ze zijn licht van gewicht en glad.Er zijn 4 verschillende maten om te sorteren en

op volgorde te leggen. Een geschikte oefening voor de fijne motoriek.Afmetingen 4,5 tot 15

cm.Totaal 20 stenen

Prijs: 105.5 SKU: ED79

Tastballen in zak

Omschrijving: Een selectie van 20 ballen met verschillende texturen, kleuren, stevigheid en veerkracht.De

ballen worden geleverd in een grote zwarte zak.De ballen zijn ook fijn voor kinderen die

altijd iets te friemelen willen hebben.Past heel goed in de sensorische integratie

therapie.Afmetingen van de ballen van 50 tot 75 mm.

Prijs: 39.5 SKU: ED66

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/grote-lichtgevende-ballen
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/kleine-lichtgevende-ballen
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/spiegelende-kiezelstenen
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/tastballen-in-zak
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Sensomotoriek buizen

Omschrijving: Stimuleer de nieuwsgierigheid en laat de kinderen geluid, gewicht, kleuren, vormen en

maten herkennen.Rol, kantel, schud en draai met deze zintuiglijke buizen en ontdek de

verschillende geluiden die ze maken wanneer gevuld zijn met verschillende materialen.De

vier plastic buizen zijn stevig en voorzien van 8 stevige deksels en vier deksels met gaatjes

om te vullen met materialen die lekker ruiken.Elke buis is30cm hoog.

Prijs: 44.95 SKU: ED93

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/sensomotoriek-buizen
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Talking tubes telefoon

Omschrijving: Zo leer je toch leuk  communiceren?Deze telefoons, met elkaar verbonden door een slang

van 3 meter, kan overal gebruikt worden. Binnen of buiten, van de ene kamer naar de ander

zodat je elkaar niet kunt zien, dat is nog leuker.Thuis, op school of bij de logopedie. Er is

altijd wel een verhaal te vertellen.De set bestaat uit 2 stevige (ouderwetse) handsets (rood

en blauw) en een holle gele slang van 3 meter lang.Kan goed schoongemaakt worden.

Prijs: 19.5 SKU: ED68

Geluiden blokken

Omschrijving: Zoek twee dezelfde blokjes bij elkaar door goed te luisteren.Mooi vormgegeven houten

driehoekige blokjes. 6 paar blokken herkenbaar aan de gekleurde muzieknoten en vooral

aan het geluid ervan.Afmetingen: 50 x 60 mm

Prijs: 23.5 SKU: ED70

Sensomotoriek buizen

Omschrijving: Stimuleer de nieuwsgierigheid en laat de kinderen geluid, gewicht, kleuren, vormen en

maten herkennen.Rol, kantel, schud en draai met deze zintuiglijke buizen en ontdek de

verschillende geluiden die ze maken wanneer gevuld zijn met verschillende materialen.De

vier plastic buizen zijn stevig en voorzien van 8 stevige deksels en vier deksels met gaatjes

om te vullen met materialen die lekker ruiken.Elke buis is30cm hoog.

Prijs: 44.95 SKU: ED93

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/talking-tubes-telefoon
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/geluiden-blokken
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/sensomotoriek-buizen
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Silishapes™ tastschijven

Omschrijving: Voelen met je tenen en met je handen.Iedere cirkel heeft een andere patroon, de 5 grote en

de 5 kleine zijn gelijk aan elkaar.Deze siliconen cirkels zijn flexibel in gebruik, blijven als

antislip aan de vloer of gladde ondergrond plakken.  Het siliconen materiaal voelt zacht aan,

kan gewassen worden (zelfs in de vaatwasser) en is nauwelijks kapot te krijgen.Afmetingen:

Dia.350mm & 80mm. Geschikt voor kinderen van 3+ Wordt geleverd met een voelzakje voor

de kleine cirkels.Toepassingen:Laat de kinderen met de ogen dicht de kleine cirkels voelen

en de met de voeten of handen de grote cirkels erbij zoeken.Vraag of de kinderen de

oppervlakte kunnen beschrijven.Geschikt voor ergo- of fysiotherapeuten en in de gymles.

Prijs: 39.5 SKU: ED73

Grote lichtgevende ballen

Omschrijving: Kinderen vinden het geweldig om met deze sensomotoriek ballen te spelen.Stuit ermee op

de grond en er gaat een licht knipperen in de bal.Iedere bal heeft een andere structuur en

voelt weer anders. Heel geschikt voor een oefenruimte of een snoezelruimte.Door het

zachte siliconen materialen liggen de ballen gemakkelijk in de hand. Iedere bal voelt weer

een beetje anders.Dit pakket bestaat uit 4 ballen in verschillende kleuren (roze, paars, geel

en wit) Diameter van de bal is 100 mm.

Prijs: 17.95 SKU: ED63

Kleine lichtgevende ballen

Omschrijving: Kinderen vinden het geweldig om met deze sensomotoriek ballen te spelen.Stuit ermee op

de grond en er gaat een licht knipperen in de bal.Iedere bal voelt weer anders en heeft een

andere structuur. Heel geschikt voor een oefenruimte of een snoezelruimte.Door het zachte

siliconen materialen liggen de ballen gemakkelijk in de hand. Iedere bal voelt weer een

beetje anders. Deze ballen zijn niet helemaal rond maar wat hoekig waardoor ze nog beter

met de kleine kinderhand vast te houden zijn.Dit pakket bestaat uit 4 ballen in verschillende

kleuren (roze, blauw, geel en oranje)Past heel goed in de sensorische integratie

therapie.Diameter van de bal is 80 mm.

Prijs: 14.95 SKU: ED62

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/silishapestm-tastschijven
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/grote-lichtgevende-ballen
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/kleine-lichtgevende-ballen
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Lichtpaneel

Omschrijving: Dit Ultra dunne lichtpaneel maakt gebruik van de nieuwste energiezuinige

LED-strip-technologie. Hierdoor heb je een helder verlichte achtergrond.Werkt verrassend

goed met transparante voorwerpen die op deze manier van onder goed verlicht worden. Bij

uitstek geschikt voor alle SiliShapes™ artikelen of om allerlei dingen uit de natuur verder te

onderzoeken. De aandacht van de leerling wordt getrokken door dit bijzonder vormgegeven

lichtpaneel.De panelen kunnen gemakkelijk gereinigd worden.Een aanrader voor de klas en

de logopediepraktijk.Afmetingen: A3Buitenrand:480 x 352 x 19 mmVerlichte deel: 410 x 285

Gewicht: 2.25kg.Lichtpanelen zijn er verschillende soorten en uitvoeringen. Vraag ons om

informatie als je meer wil weten.

Prijs: 134.95 SKU: ED80

Jumbo kleuren vormen mix

Omschrijving: 6 verschillende vormen van acryl, in de kleuren: rood, blauw, geel, groen, paars en oranje

Vierkant, rechthoek, cirkel, driehoek, vijfhoek en zeshoek. Ze komen nog meer tot hun recht

in combinatie met de lichtbak.Ideaal om vormwaarneming en kleurwaarneming te

oefenen.Met de kleine gaatjes erin kun je er een muurdecoratie of een mobile mee

maken.Gemiddelde diameter: 20 cm.

Prijs: 23.95 SKU: ED89

Silishape cijfers met stippen groen

Omschrijving: Op een leuke manier leren rekenen? Gebruik deze siliconen cijfers.Deze pakketten van

letters of cijfers zijn gemaakt van siliconen. Een sterk, flexibel en veilig materiaal. Het kan

gemakkelijk gewassen worden, zelfs in de vaatwasser.  Het materiaal voelt zacht en prettig

en is geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.De letters en cijfers zijn ideaal om te gebruiken in

combinatie met het lichtpaneel. Omdat het materiaal een antislip werking heeft, blijven ze

ook goed liggen op het gladde oppervlak van het lichtpaneel.Andere toepassingen: spelen in

de zand- of waterbak.In verschillende therapieën creatief toe te passen.De cijfers met

stippen maken het nog eens extra voelbaar.Afmetingen van de cijfers: 120 mm kleur groen

Prijs: 8.5 SKU: ED81

Silishapes™ cijfers met strepen geel

Omschrijving: Op een leuke manier leren rekenen? Gebruik deze siliconen cijfers.Deze pakketten van

letters of cijfers zijn gemaakt van siliconen. Een sterk, flexibel en veilig materiaal. Het kan

gemakkelijk gewassen worden, zelfs in de vaatwasser.  Het materiaal voelt zacht en prettig

en is geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.De letters en cijfers zijn ideaal om te gebruiken in

combinatie met het lichtpaneel. Omdat het materiaal een antislip werking heeft, blijven ze

ook goed liggen op het gladde oppervlak van het lichtpaneel.Andere toepassingen: spelen in

de zand- of waterbak.In verschillende therapieën creatief toe te passen.De cijfers met

strepen maken het nog eens extra voelbaar.Afmetingen van de cijfers: 120 mm kleur geel

Prijs: 8.5 SKU: ED82

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/lichtpaneel
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/jumbo-kleuren-vormen-mix
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/silishapes-cijfers-met-stippen-groen
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/silishapestm-cijfers-met-stippen-groen-1341
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Silishapes™ cijfers roze

Omschrijving: Op een leuke manier leren rekenen? Gebruik deze siliconen cijfers.Deze pakketten van

letters of cijfers zijn gemaakt van siliconen. Een sterk, flexibel en veilig materiaal. Het kan

gemakkelijk gewassen worden, zelfs in de vaatwasser.  Het materiaal voelt zacht en prettig

en is geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.De letters en cijfers zijn ideaal om te gebruiken in

combinatie met het lichtpaneel. Omdat het materiaal een antislip werking heeft, blijven ze

ook goed liggen op het gladde oppervlak van het lichtpaneel.Andere toepassingen: spelen in

de zand- of waterbak.In verschillende therapieën creatief toe te passen.Afmetingen van de

cijfers: 120 mm kleur roze

Prijs: 8.5 SKU: ED83

Silishapes™ letters met strepen roze

Omschrijving: Op een leuke manier leren lezen? Gebruik deze siliconen letters.Deze pakketten van letters

of cijfers zijn gemaakt van siliconen. Een sterk, flexibel en veilig materiaal. Het kan

gemakkelijk gewassen worden, zelfs in de vaatwasser.  Het materiaal voelt zacht en prettig

en is geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.De letters en cijfers zijn ideaal om te gebruiken in

combinatie met het lichtpaneel. Omdat het materiaal een antislip werking heeft, blijven ze

ook goed liggen op het gladde oppervlak van het lichtpaneel.Andere toepassingen: spelen in

de zand- of waterbak.In verschillende therapieën creatief toe te passen.De letters met

strepen maken het nog eens extra voelbaar.Afmetingen van de letters: 120 mm kleur roze

Prijs: 17.5 SKU: ED84

Silishapes™ letters blauw

Omschrijving: Op een leuke manier leren lezen? Gebruik deze siliconen letters.Deze pakketten van letters

of cijfers zijn gemaakt van siliconen. Een sterk, flexibel en veilig materiaal. Het kan

gemakkelijk gewassen worden, zelfs in de vaatwasser.  Het materiaal voelt zacht en prettig

en is geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.De letters en cijfers zijn ideaal om te gebruiken in

combinatie met het lichtpaneel. Omdat het materiaal een antislip werking heeft, blijven ze

ook goed liggen op het gladde oppervlak van het lichtpaneel.Andere toepassingen: spelen in

de zand- of waterbak.In verschillende therapieën creatief toe te passen.Afmetingen van de

letters: 120 mm kleur blauw

Prijs: 17.5 SKU: ED85

SiliShapes™ Linking People 

Omschrijving: Gemaakt van zacht siliconen materiaal is deze set van 36 figuren. Bestaat uit 6 families met

in iedere familie 6 verschillende personen (ouders, broer en zus, opa en oma) Elke set heeft

een eigen kleur . alle figuurtjes kunnen aan elkaar gekoppeld worden (elkaar een hand

geven).  De figuurtjes komen nog beter tot hun recht op een lichtpaneel, daardoor zie je de

tekening in de poppetjes nog beter.Een prachtige manier om samen verhalen te maken of

kinderen zelf hun verhaal te laten vertellen.Geschikt voor kinderen om hun fijne motoriek te

oefenen.Het materiaal kan gewassen worden (zelfs in de vaatwasser), is onbreekbaar en

voelt zacht aan. Door de antislip eigenschappen van het materiaal schuiven de poppetjes

niet alle kanten op.Afmeting van figuurtjes is 70 en 100 mm.Toepassingen: Te gebruiken in

speltherapie, dramales of in de klas.Kinderen kunnen leren sorteren op “leeftijd” of

kleur.Gebruik de figuurtjes om samen met het kind verhalen te maken en vertellen.Alle

figuren kunnen aan elkaar gekoppeld, zo kun je een hele kring maken, laat kinderen

voorbeelden namaken.Een instructiefoldertje met ideeën wordt meegeleverd (Engels talig)

Prijs: 17.5 SKU: ED67

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/silishapestm-cijfers-met-stippen-groen-1340
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/silishapestm-letters-met-strepen-roze
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/silishapestm-letters-blauw
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/silishapestm-linking-people
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Silishapes™ tastschijven

Omschrijving: Voelen met je tenen en met je handen.Iedere cirkel heeft een andere patroon, de 5 grote en

de 5 kleine zijn gelijk aan elkaar.Deze siliconen cirkels zijn flexibel in gebruik, blijven als

antislip aan de vloer of gladde ondergrond plakken.  Het siliconen materiaal voelt zacht aan,

kan gewassen worden (zelfs in de vaatwasser) en is nauwelijks kapot te krijgen.Afmetingen:

Dia.350mm & 80mm. Geschikt voor kinderen van 3+ Wordt geleverd met een voelzakje voor

de kleine cirkels.Toepassingen:Laat de kinderen met de ogen dicht de kleine cirkels voelen

en de met de voeten of handen de grote cirkels erbij zoeken.Vraag of de kinderen de

oppervlakte kunnen beschrijven.Geschikt voor ergo- of fysiotherapeuten en in de gymles.

Prijs: 39.5 SKU: ED73

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/silishapestm-tastschijven
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Pratende pictowand

Omschrijving: Deze pratende pictowand of ook wel Interactive Wall genoemd, heeft plaats voor 30 kaartjes

met bijbehorende spraak van elk 10 seconden.In ieder zakje steek je een pictogram, een foto

of misschien wel een voorwerp. Onder ieder zakje is een groene knop die bij indrukken de

bijbehorende boodschap laat horen.Afmetingen: 65 cm hoog en 53 cm breedWerkt op 3 x

AAA batterijen (meegeleverd)Met stevige ogen om aan de muur te hangen.Picto’s worden

niet meegeleverd.Ideeën:Je eigen communicatiebord aan de muurWeekplanner voor

schoolAlfabet oefenenReken sommenRegels van de klas of de schoolQuiz

spelletjesRijmpjesMuziekinstrumenten met bijbehorende geluiden en nog veel meer

Prijs: 39.75 SKU: PP108

Klittenvilt bord langwerpig

Omschrijving: Deze eenvoudige klittenviltstrook kan aan twee kanten gebruikt worden. De haakkant van

het klittenband blijft hierop kleven.Het is een lichtgewicht strook van 48  x 10 cm voor veel

doeleinden te gebruiken b.v. als plan- of communicatiebord of misschien als

zinstrook.Exclusief pictogrammen.

Prijs: 21.5 SKU: KV33

Planstrook horizontaal kort

Omschrijving: Planstrook van klittenvilt materiaal (zachte kant van klittenband) met aan de rechterzijde

een zakje om de gebruikte kaartjes in op te bergen. Makkelijk op te hangen. De

symboolkaartjes in het voorbeeld bevatten Widgit symbolen. Achterop de kaartjes is de

haakkant van het klittenband bevestigd.Wordt geleverd zonder de symboolkaartjes, deze

kunnen tegen een meerprijs op maat gemaakt en bijgeleverd worden in verschillende

symbooltalen. Ook prima te gebruiken in de PECS therapie. Afmetingen: 55 cm lang (incl

zakje) en 10 cm breedRuimte voor symboolkaartjes is 40 cm. lang en 10 cm breed.

Prijs: 19.95 SKU: PL16

Planstrook horizontaal lang

Omschrijving: Planstrook van klittenvilt materiaal (zachte kant van klittenband) met aan de rechterzijde

een zakje om de gebruikte kaartjes in op te bergen. Makkelijk op te hangen. De

symboolkaartjes in het voorbeeld bevatten Widgit symbolen. Achterop de kaartjes is de

haakkant van het klittenband bevestigd. Wordt geleverd zonder de symboolkaartjes, deze

kunnen tegen een meerprijs op maat gemaakt en bijgeleverd worden in verschillende

symbooltalen. Ook prima te gebruiken in de PECS therapie.Afmetingen: 75 cm lang (incl

zakje) en 10 cm breed

Prijs: 25.5 SKU: PL11

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/pratende-pictowand
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/klittenvilt-bord-langwerpig
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/planstrook-horizontaal-kort
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/planstrook-horizontaal-lang
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7 dagen planbord

Omschrijving: Het 7 dagen bord is een kleurrijk planbord van emaille met 80 magneetjes. Om kinderen

houvast te bieden hoe de week er uit ziet. Om ze voor te bereiden op wat komen gaat die

week, zodat ze zich kunnen verheugen op de leuke dingen en niet overvallen worden met de

minder leuke dingen. Meer rust, zelfstandigheid en plezier voor je kind. Met een eenvoudig

beloningssysteem.Het 7 dagen bord is voor één kind, vanaf circa 3 tot circa 10 jaar. Alle

dagen zijn door een dun wit lijntje ingedeeld in ochtend, middag en avond. De ronde

magneetjes zijn voorzien van eenvoudige illustraties die symbool staan voor verschillende

activiteiten of personen, zoals naar school, vrije dag, mama, papa, sport, zwemles, gamen,

overblijf, NSO, oppas. De blanco magneetjes zijn om zelf op te tekenen, het ‘fotolijstje' om

een pasfoto te plakken. Ook is er een magneet met een pijltje dat je boven de dag van

vandaag kunt plakken. Het bord is beschrijfbaar met een whiteboardmarker en is gemaakt

van dun magnetisch emailleplaat. Het formaat is iets groter dan een A4.Krijg je er nog niet

genoeg symbooltjes bij? Dan maak je deze gemakkelijk zelf m.b.v. ons magneetband

Prijs: 30.5 SKU: PL61

2 herplakbare fotolijstjes

Omschrijving: Fotolijstjes zijn prettig duidelijk in huis of op een groep: ze vormen een helder kader en

trekken de aandacht naar een afbeelding of belangrijk pictogram. Natuurlijk wil je wel eens

wat anders om naar te kijken. Het is dus handig als je foto’s kunt vervangen. Maar een

fotolijstje kun je niet overal ophangen en dat kan met deze herplakbare lijstjes nu juist wel.

Ze plakken gemakkelijk op een gladde ondergrond en laten géén lijmsporen na! Verpakt per

tweegeschikt voor foto's van 10 x 15 cm (niet groter en niet kleiner!)ze plakken keer op keer

tot twintig maalbijzonder geschikt voor een gladde ondergrond zoals een kast of wandtegels

in keuken of badkamerde gepatenteerde lijm laat geen sporen achterkleur is zilvergrijsgeen

glas voor je foto, dus heel veiligverpakt in een set van 2 fotolijstjes

Prijs: 8.95 SKU: PL77

Planstrook verticaal kort

Omschrijving: Planstrook van klittenvilt materiaal (zachte kant van klittenband) met onderaan een zakje

om de gebruikte kaartjes in op te bergen. Makkelijk op te hangen.De symboolkaartjes

bevatten in het voorbeeld PCS symbolen en zijn geplastificeerd. Achterop de kaartjes is de

ruwe haakkant van het klittenband bevestigd.   Wordt geleverd zonder de symboolkaartjes,

deze kunnen tegen een meerprijs op maat gemaakt en bijgeleverd worden in verschillende

symbooltalen. Ook prima te gebruiken in de PECS therapie.Afmetingen: 50 cm lang (incl

zakje) en 10 cm breed.

Prijs: 19.95 SKU: PL15

Planstrook verticaal lang

Omschrijving: Deze planstrook van klittenvilt materiaal (zachte kant van klittenband) heeft onderaan een

zakje om de gebruikte kaartjes in op te bergen. Is makkelijk op te hangen.De

symboolkaartjes in het voorbeeld zijn Widgit symbolen. Achterop de kaartjes is de haakkant

van het klittenband bevestigd.  Wordt geleverd zonder de symboolkaartjes, deze kunnen

tegen een meerprijs op maat gemaakt en bijgeleverd worden in verschillende symbooltalen.

Ook prima te gebruiken in de PECS therapie.Afmetingen: 75 cm lang (incl zakje) en 10 cm

breed.

Prijs: 25.5 SKU: PL10

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/7-dagen-planbord
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/2-herplakbare-fotolijstjes
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/planstrook-verticaal-kort
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/planstrook-verticaal-lang
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Magnetische Weekplanner

Omschrijving: Brengt rust en structuur op de groep of in je gezin. Met deze degelijke magnetische planner

krijg je een duidelijk overzicht van de week.  Zo zie je in één oogopslag wat er te doen is die

dag of week. Plak er je eigen pictogrammen op.Afmetingen 36 x 36 cm.Geschikt voor picto's

van 4 x 4 cm.Wordt geleverd met 10 blanco magnetische kaartjes.Maak je eigen

pictokaartjes en gebruik daarbij ons stevige magneetband.

Prijs: 83.5 SKU: PL79

Pratende planstrook

Omschrijving: Nog nooit is het gebruiken van een planstrook zo leuk geweest. Met de pratende planstrook

laat je bijvoorbeeld zien en horen wat je gaat doen vandaag. Maak zelf een verhaal of een

vraag- en antwoordspel.Je hebt onder iedere knop 10 seconden spreektijd. Er passen zes

verschillende plaatjes in.Afmetingen: 55 cm bij 12 cm . Werkt op 3 AAA batterijen (niet

meegeleverd).Kan zowel horizontaal als verticaal worden opgehangen. Knoppen reageren

ook op heel licht indrukken. Heldere spraakuitvoer.

Prijs: 39.5 SKU: PP81

Meeneembare planner

Omschrijving: Een lange strook die aan de broekriem meegenomen kan worden en makkelijk dicht

gevouwen of open geklapt kan worden.De planner is 8 cm breed en 20 cm. lang in

ingeklapte toestand. Opengeklapt bestaat het uit 3 delen en is dan 60 cm lang.Wordt zonder

de getoonde symbolen geleverd.

Prijs: 25.5 SKU: PL17

Meeneembare planner

Omschrijving: Een planner van klittenvilt materiaal die aan de broekriem meegenomen kan worden en

makkelijk dicht gevouwen of open geklapt kan worden.De planner is 8 cm breed en 20 cm.

lang in ingeklapte toestand. Opengeklapt bestaat het uit 2 delen en is dan 38 cm lang.Wordt

zonder de getoonde symbolen geleverd.Blauw nylon aan de buitenkant, de binnenkant is

van zwart klittenviltmateriaal.

Prijs: 22.5 SKU: PL18

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/magnetische-weekplanner
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/pratende-planstrook
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/de-meeneembare-planner
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/meeneembare-planner
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Draagbare planstrook

Omschrijving: Een planstrook geschikt om mee te nemen naar verschillende ruimtes. De stevige plastic

strook heeft afgeronde hoeken en een handvat in de bovenkant om de planstrook

gemakkelijk mee te kunnen nemen. Aan beide zijden zit een brede strook klittenband

(luskant, de zachte kant)In het zakje aan de onderkant kunnen de pictokaartjes bewaard

worden als de activiteit voorbij is.Het zakje kan ook weggelaten worden.Afmetingen: 40 bij

9,5 cm.

Prijs: 20.3 SKU: PL28

Tafelplanstrook

Omschrijving: De stevige tafelplanstrook heeft vele mogelijkheden. Je benut hem op tafel aan twee kanten

als een standaard. Aan de muur of op de grond gebruik je de volle lengte (80 cm). Aan beide

zijden zit de zachte kant van het klittenband en er is een zakje om de picto’s in te doen die je

wil bewaren.Specificaties:Materiaal stevig plastic. Een gaatje om de strook aan de muur op

te hangen. Een los zakje dat je overal op de strook kunt plakken. Afmetingen als de strook

als standaard op tafel gebruikt wordt: 40 x 10 cm Opgehangen is de strook 80 cm lang en 10

cm breed Geschikt voor picto’s van maximaal 9 cm breed

Prijs: 34.5 SKU: PL71

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/draagbare-planstrook
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/tafel-planstrook
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Puck Timer

Omschrijving: De populaire Puck keukenwekker met het rode vlak. De Puck is in veel klaslokalen en huizen

al een succes. De timer heeft een magneet op de achterkant. Door aan de schijf te draaien

maak je het gekleurde vlak zichtbaar en stel je gemakkelijk een tijd in voor een activiteit (tot

maximaal 60 minuten).Je hoort de Puck tikken en aan het eind klinkt een luid

belletje.Afmeting: Ø 79 mm. en 33 mm. dikGewicht: 200 gr. 

Prijs: 10 SKU: PL63

Puck Timer blauw

Omschrijving: De populaire Puck keukenwekker met het rode vlak. De Puck is in veel klaslokalen en huizen

al een succes. De timer heeft een magneet op de achterkant. Door aan de schijf te draaien

maak je het gekleurde vlak zichtbaar en stel je gemakkelijk een tijd in voor een activiteit (tot

maximaal 60 minuten).Je hoort de Puck tikken en aan het eind klinkt een luid

belletje.Afmeting: Ø 79 mm. en 33 mm. dikGewicht: 200 gr. 

Prijs: 10 SKU: PL64

Puck Timer Standaard

Omschrijving: De Puck Timer kan apart besteld worden, deze wordt niet meegeleverdMet deze standaard

zet je de Puck Timer gemakkelijk voor je op tafel. Bevestig de magnetische Puck Timer op het

ijzeren rondje en de Puck timer staat rechtop.

Prijs: 10.5 SKU: PL65

Keuzebalk voor Pucktimer

Omschrijving: De puck timer kan apart aangeschaft worden, deze wordt niet meegeleverd.Met deze

standaard kun je de puck timer op tafel zetten.  Bevestig de magnetische puck timer op het

ijzeren plaatje en de houten balk blijft stevig staan.   Zo kun je gemakkelijk zien met welke

activiteit je bezig bent. De niet gebruikte symbolen kunnen naar de achterkant omgeslagen

worden.5 doorzichtige insteekhoesjes worden meegeleverd.

Prijs: 15.25 SKU: PL82

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/puck-timer
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/puck-timer-967
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/keuzebalk-voor-puck-timer
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/keuzebalk-voor-pucktimer
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Keuzebalk 1 ring

Omschrijving: De keuzebalk is een houten balk die stevig blijft staan. Het tweerings mechaniek heeft de

maat van een normale perforator. Bijvoorbeeld te gebruiken voor planning van dagelijkse

activiteiten of om keuzes te maken. De niet gebruikte symbolen kunnen naar de achterkant

omgeslagen worden.Afmetingen: 13 cm lang en 2,5 cm.breed aan de bovenkantOnderkant is

6,5, cm breedDe insteekhoesjes kunnen apart aangeschaft worden, deze worden niet

meegeleverd.

Prijs: 10.95 SKU: KE11

Keuzebalk 2 rings

Omschrijving: De keuzebalk is een houten balk die stevig blijft staan. Het tweerings mechaniek heeft de

maat van een normale perforator. Bijvoorbeeld te gebruiken voor planning van dagelijkse

activiteiten of om keuzes te maken. De niet gebruikte symbolen kunnen naar de achterkant

omgeslagen worden.Afmetingen: 27 cm lang en 2,5 cm.breed aan de bovenkantOnderkant is

6,5, cm breedDe insteekhoesjes kunnen apart aangeschaft worden, deze worden niet

meegeleverd.

Prijs: 15.95 SKU: KE12

Keuzebalk 5 rings

Omschrijving: De keuzebalk is een houten balk die stevig blijft staan. Het tweerings mechaniek heeft de

maat van een normale perforator. Bijvoorbeeld te gebruiken voor planning van dagelijkse

activiteiten of om keuzes te maken. De niet gebruikte symbolen kunnen naar de achterkant

omgeslagen worden.Afmetingen: 67 cm lang en 2,5 cm.breed aan de bovenkantOnderkant is

6,5, cm breedDe insteekhoesjes kunnen apart aangeschaft worden, deze worden niet

meegeleverd.

Prijs: 34.5 SKU: KE15

Keuzebalk insteekhoezen

Omschrijving: Deze stevige insteekhoesjes zijn in combinatie met de keuzeblokken te gebruiken. De maat

van de plaatjes die erin passen is 9 cm breed en 8 cm. hoog.  Worden geleverd per pakje van

15 stuks. (symbolen worden niet meegeleverd)

Prijs: 5.5 SKU: KE16

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/keuzebalk-1-ring
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/keuzebalk-2-rings
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/keuzebalk-5-rings
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/keuzebalk-insteekhoesjes-15-stuks
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Matte insteekhoezen A6

Omschrijving: 10 insteekhoezen bestemd voor het communicatiemapje A6 of alumminium flipover

standaard.Voorzien van 2 gaten in de rug.Afmetingen: 126 x 156 mm. (geschikt voor foto's

van 10 x 15 cm.)Dikte 0,18 mm. 10 stuks

Prijs: 3.95 SKU: MC40

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/matte-insteekhoezen-a6
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Set van 5 zandlopers

Omschrijving: Maak er een uitdaging van om zandlopers te gaan gebruiken thuis of in de klas. Gebruik ze

bij het spelen van spelletjes, om de concentratie te bevorderen en om taken te doen. Bestel

ze per set van 5 met een zandloper van 30 seconden, 1 minuut, 2, 3 en 5 minuten. Ze zijn er

in vrolijke kleuren. De stevige omhulsels maken de zandlopers zeer geschikt voor gebruik in

de klas.Afmetingen:5 minuten zandloper (oranje)    : 13 cm. hoog3 minuten zandloper

(rood)    : 9,5 cm. hoog2 minuten zandloper (blauw)    : 9,5 cm. hoog1 minuut zandloper

(zwart)    : 7,4 cm. hoog30 seconden zandloper (groen): 7,4 cm. hoog

Prijs: 14.2 SKU: PL24

Zandloper 1 minuut

Omschrijving: Leren automatiseren met het gebruik van deze makkelijke plastic zandloper.Looptijd: 1

minuutAfmeting: 7,4 cm. hoog

Prijs: 2.7 SKU: PL27

Grote zandloper 1 min.

Omschrijving: Gebruik deze zandlopers bij spelletjes, om de concentratie te bevorderen of om een taakje

te doen.De stevige omhulsels maken de zandlopers zeer geschikt voor gebruik in de klas. Ze

zijn gemakkelijk vast te pakken ook door kinderen met een verminderde handfunctie.

Bovendien blijven ze lekker stabiel op tafel staan.Afmetingen: 16 cm. hoog en 6,5 cm.

breed.Looptijd: 1 minuut. De grote zandlopers zijn van het merk TickiT  Let op: zandlopers

zijn geen speelgoed.

Prijs: 18.25 SKU: PL31

Giga zandloper 1 minuut

Omschrijving: Deze robuuste zandloper is 30 cm hoog.Bij uitstek geschikt voor gebruik in de klas. Maar ook

thuis bij gezelschapsspelletjes doen deze zandlopers het prima. De omhulling van de Giga

zandlopers is extra stevig.Looptijd: 1 minuut.Hoogte: 30 cm. Diameter: 15 cm.Kleur: groen. 

Prijs: 35.95 SKU: PL50

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/set-van-5-zandlopers
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/zandloper-01-minuut
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/grote-zandloper-1-min
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/grote-zandloper-15-min-1022
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Zandloper 2 minuten

Omschrijving: Leren automatiseren, gebruik deze makkelijke plastic zandloper van 2 minuten. 2 minuten is

ook de geadviseerde tijd om tanden te poetsen!Afmeting: 9,5 cm. hoog

Prijs: 2.9 SKU: PL36

Grote zandloper 2 min.

Omschrijving: Gebruik deze zandlopers bij spelletjes, om de concentratie te bevorderen of om een taakje

te doen.De stevige omhulsels maken de zandlopers zeer geschikt voor gebruik in de klas. Ze

zijn gemakkelijk vast te pakken ook door kinderen met een verminderde handfunctie.

Bovendien blijven ze lekker stabiel op tafel staan.Afmetingen: 16 cm. hoog en 6,5 cm.

breed.Looptijd: 2 minuten. De grote zandlopers zijn van het merk TickiTLet op: zandlopers

zijn geen speelgoed.

Prijs: 18.25 SKU: PL74

Giga zandloper 2 minuten

Omschrijving: Deze robuuste zandloper is 30 cm hoog.Bij uitstek geschikt voor gebruik in de klas. Maar ook

thuis bij gezelschapsspelletjes doen deze zandlopers het prima. De omhulling van de Giga

zandlopers is extra stevig.Looptijd: 2 minuten.Hoogte: 30 cm. Diameter: 15 cm.Kleur: roze. 

Prijs: 35.95 SKU: PL51

Zandloper 3 minuten

Omschrijving: Leren automatiseren? Gebruik deze makkelijke plastic zandloper van 3 minuten. Komt ook

bij een spelletje spelen van pas.Afmeting: 9,5 cm. hoog

Prijs: 2.9 SKU: PL30

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/zandloper-02-minuten
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/grote-zandloper-2-min
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/grote-zandloper-15-min-1020
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/zandloper-3-minuten
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Grote zandloper 3 min.

Omschrijving: Gebruik deze zandlopers bij spelletjes, om de concentratie te bevorderen of om een taakje

te doen.De stevige omhulsels maken de zandlopers zeer geschikt voor gebruik in de klas. Ze

zijn gemakkelijk vast te pakken ook door kinderen met een verminderde handfunctie.

Bovendien blijven ze lekker stabiel op tafel staan.Afmetingen: 16 cm. hoog en 6,5 cm.

breed.Looptijd: 3 minuten. De grote zandlopers zijn van het merk TickiTLet op: zandlopers

zijn geen speelgoed.

Prijs: 18.25 SKU: PL33

Giga zandloper 3 minuten

Omschrijving: Deze robuuste zandloper is 30 cm hoog.Bij uitstek geschikt voor gebruik in de klas. Maar ook

thuis bij gezelschapsspelletjes doen deze zandlopers het prima. De omhulling van de Giga

zandlopers is extra stevig.Looptijd: 3 minuten.Hoogte: 30 cm. Diameter: 15 cm.Kleur: geel. 

Prijs: 35.95 SKU: PL52

Zandloper 5 minuten

Omschrijving: Een zandloper die goed op tafel staat met een doorlooptijd van 5 minuten. Thema "tijd"� in

de klas? Gebruik deze eenvoudige en makkelijk toe te passen plastic zandloper. Afmeting: 13

cm. hoog

Prijs: 6.05 SKU: PL26

Grote zandloper 5 min.

Omschrijving: Gebruik deze zandlopers bij spelletjes, om de concentratie te bevorderen of om een taakje

te doen.De stevige omhulsels maken de zandlopers zeer geschikt voor gebruik in de klas. Ze

zijn gemakkelijk vast te pakken ook door kinderen met een verminderde handfunctie.

Bovendien blijven ze lekker stabiel op tafel staan.Afmetingen: 16 cm. hoog en 6,5 cm.

breed.Looptijd: 5 minuten. De grote zandlopers zijn van het merk TickiTLet op: zandlopers

zijn geen speelgoed.

Prijs: 18.25 SKU: PL32

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/grote-zandloper-3-min
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/grote-zandloper-15-min-1021
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/zandloper-05-minuten
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/grote-zandloper-5-min
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Giga zandloper 5 minuten

Omschrijving: Deze robuuste zandloper is 30 cm hoog.Bij uitstek geschikt voor gebruik in de klas. Maar ook

thuis bij gezelschapsspelletjes doen deze zandlopers het prima. De omhulling van de Giga

zandlopers is extra stevig.Looptijd: 5 minuten.Hoogte: 30 cm. Diameter: 15 cm.Kleur: blauw. 

Prijs: 35.95 SKU: PL53

Grote zandloper 10 min.

Omschrijving: Gebruik deze zandlopers bij spelletjes, om de concentratie te bevorderen of om een taakje

te doen.De stevige omhulsels maken de zandlopers zeer geschikt voor gebruik in de klas. Ze

zijn gemakkelijk vast te pakken ook door kinderen met een verminderde handfunctie.

Bovendien blijven ze lekker stabiel op tafel staan.Afmetingen: 16 cm. hoog en 6,5 cm.

breed.Looptijd: 10 minuten. De grote zandlopers zijn van het merk TickiTLet op: zandlopers

zijn geen speelgoed.

Prijs: 18.25 SKU: PL25

Grote zandloper 15 min.

Omschrijving: Gebruik deze zandlopers bij spelletjes, om de concentratie te bevorderen of om een taakje

te doen.De stevige omhulsels maken de zandlopers zeer geschikt voor gebruik in de klas. Ze

zijn gemakkelijk vast te pakken ook door kinderen met een verminderde handfunctie.

Bovendien blijven ze lekker stabiel op tafel staan.Afmetingen: 16 cm. hoog en 6,5 cm.

breed.Looptijd: 15 minuten. De grote zandlopers zijn van het merk TickiTLet op: zandlopers

zijn geen speelgoed.

Prijs: 18.25 SKU: PL34

Grote zandloper 30 min.

Omschrijving: Zandlopers bewijzen altijd hun nut. Deze zandloper van 30 minuten is zeer geschikt om de

concentratie te bevorderen of om een taak te doen. De stevige omhulsels maken de

zandlopers zeer geschikt voor gebruik in de klas. Ze zijn gemakkelijk vast te pakken ook door

kinderen met een verminderde handfunctie. Bovendien blijven ze lekker stabiel op tafel

staan.Afmetingen: 16 cm. hoog en 6,5 cm. breed. De grote zandlopers zijn van het merk

TickiT  Let op: zandlopers zijn geen speelgoed.

Prijs: 18.25 SKU: PL60

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/grote-zandloper-15-min-1019
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/zandloper-10-minuten
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/grote-zandloper-15-min
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/grote-zandloper-15-min-1023
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Time Timer klein met geluid

Omschrijving: De Time Timer geeft iedereen die nog geen klok kan kijken, toch grip op tijd. De opbrengst is

groot: jonge kinderen opereren zelfstandiger en leerkrachten en begeleiders krijgen meer

armslag in de groep.  De TimeTimer is een klokje waarop je de resterende tijd ziet als een

rode schijf. Ook kinderen die een gebruikelijke klok niet begrijpen, kunnen er snel op zien

hoeveel tijd er rest. Want met het verstrijken van de tijd, verdwijnt de rode schijf. Je kunt

een eindsignaal instellen, maar dat hoeft niet.   Voor wie? De Time Timer is geschikt voor

klaslokalen en groepsactiviteiten. De grote afmeting en de vet gedrukte cijfers maken de

Time Timer ook makkelijk leesbaar voor slechtzienden. Omdat de Time Timer efficiënt

gebruik van tijd bevordert, is ie heel geschikt voor oefeningen in klaslokalen, voor therapie

en voor vergaderingen. Overal waar tijdslimieten nodig zijn, bewijst de Time Timer dienst.

Afmeting: 7,5 bij 7,5 cm.Wij leveren alle Time Timers met 1 AA batterij, zodat je er meteen

mee aan de slag kunt gaan. 

Prijs: 38.5 SKU: PL39

Time Timer middel met geluid

Omschrijving: De Time Timer geeft iedereen die nog geen klok kan kijken, toch grip op tijd. De opbrengst is

groot: jonge kinderen opereren zelfstandiger en leerkrachten en begeleiders krijgen meer

armslag in de groep.  De TimeTimer is een klokje waarop je de resterende tijd ziet als een

rode schijf. Ook kinderen die een gebruikelijke klok niet begrijpen, kunnen er snel op zien

hoeveel tijd er rest. Want met het verstrijken van de tijd, verdwijnt de rode schijf. Je kunt

een eindsignaal instellen, maar dat hoeft niet.   Voor wie? De Time Timer is geschikt voor

klaslokalen en groepsactiviteiten. De grote afmeting en de vet gedrukte cijfers maken de

Time Timer ook makkelijk leesbaar voor slechtzienden. Omdat de Time Timer efficiënt

gebruik van tijd bevordert, is ie heel geschikt voor oefeningen in klaslokalen, voor therapie

en voor vergaderingen. Overal waar tijdslimieten nodig zijn, bewijst de Time Timer

dienst.Afmeting: 18 bij 18 cm.Werkt op 1 AA batterijWij testen alle Time Timers en leveren

met 1 AA batterij, zodat je er meteen mee aan de slag kunt gaan.Ter berscherming van de

Time Timer medium hebben wij nu een stevige beschermbox laten maken.     

Prijs: 44.5 SKU: PL38

Time Timer groot met geluid

Omschrijving:  De Time Timer geeft iedereen die nog geen klok kan kijken, toch grip op tijd. De opbrengst is

groot: jonge kinderen opereren zelfstandiger en leerkrachten en begeleiders krijgen meer

armslag in de groep. De TimeTimer is een klok waarop je de resterende tijd ziet als een rode

schijf. Ook kinderen die een gebruikelijke klok niet begrijpen, kunnen er snel op zien hoeveel

tijd er rest. Want met het verstrijken van de tijd, verdwijnt de rode schijf.Je kunt een

eindsignaal instellen, maar dat hoeft niet. Voor wie? De Time Timer is geschikt voor

klaslokalen en groepsactiviteiten. De grote afmeting en de vet gedrukte cijfers maken de

Time Timer ook makkelijk leesbaar voor slechtzienden. Omdat de Time Timer efficiënt

gebruik van tijd bevordert, is ie heel geschikt voor oefeningen in klaslokalen, voor therapie

en voor vergaderingen.Afmeting: 30 bij 30 cm.Wij testen alle Time Timers en leveren met 1

AA batterij, zodat je er meteen mee aan de slag kunt gaan.

Prijs: 58.5 SKU: PL37

Time Timer horloge plus kinderen blauw

Omschrijving: De TimeTimer is een horloge met een Time Timer functie. Hierbij wordt de resterende tijd

door een rode schijf zichtbaar wordt gemaakt. Ook kinderen die een gebruikelijke klok niet

begrijpen, kunnen bv. bij het doen van een opdracht nog zien hoeveel tijd er rest. Dit model

wordt als een polshorloge gedragen en biedt daardoor de hoogste flexibiliteit.nieuwe

eigenschappen:35 % grotere cijfers van de digitale tijdSterk verhoogde resolutie van LCD

displayKenmerken:Kleur kast heel licht grijs met witte teksten aan de zijkantKleur polsband

turquoise blauwKeuze tussen 12 of 24 uurs klok, zowel digitaal als analoog3 functies, klok,

Timer en alarmOptioneel Timer alarm, met tril- of geluidsfunctie2 Timer opties, standaard of

persoonlijke instellingVervangbare horlogebandWaterdicht tot 30 meterEenvoudige

bedieningAchtergrondverlichtingModern sportief ontwerpDisplay: 20 x 20 mmPolsband:

11-17,5 cm

Prijs: 96.75 SKU: PL84

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/time-timer-groot-701
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/time-timer-groot
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/time-timer-groot-700
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/time-timer-horloge-kinderen-1308
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Time Timer horloge plus kinderen limegroen

Omschrijving: De TimeTimer is een horloge met een Time Timer functie. Hierbij wordt de resterende tijd

door een rode schijf zichtbaar wordt gemaakt. Ook kinderen die een gebruikelijke klok niet

begrijpen, kunnen bv. bij het doen van een opdracht nog zien hoeveel tijd er rest. Dit model

wordt als een polshorloge gedragen en biedt daardoor de hoogste flexibiliteit.nieuwe

eigenschappen:35 % grotere cijfers van de digitale tijdSterk verhoogde resolutie van LCD

displayKenmerken:Kleur kast heel licht grijs met witte teksten aan de zijkantKleur polsband

limegroenKeuze tussen 12 of 24 uurs klok, zowel digitaal als analoog3 functies, klok, Timer

en alarmOptioneel Timer alarm, met tril- of geluidsfunctie2 Timer opties, standaard of

persoonlijke instellingVervangbare horlogebandWaterdicht tot 30 meterEenvoudige

bedieningAchtergrondverlichtingModern sportief ontwerpDisplay: 20 x 20 mmPolsband:

11-17,5 cm

Prijs: 96.75 SKU: PL85

Time Timer horloge plus kinderen fuchsia

Omschrijving: De TimeTimer is een horloge met een Time Timer functie. Hierbij wordt de resterende tijd

door een rode schijf zichtbaar wordt gemaakt. Ook kinderen die een gebruikelijke klok niet

begrijpen, kunnen bv. bij het doen van een opdracht nog zien hoeveel tijd er rest. Dit model

wordt als een polshorloge gedragen en biedt daardoor de hoogste flexibiliteit.nieuwe

eigenschappen:35 % grotere cijfers van de digitale tijdSterk verhoogde resolutie van LCD

displayKenmerken:Kleur kast heel licht grijs met witte teksten aan de zijkantKleur polsband

FuchsiaKeuze tussen 12 of 24 uurs klok, zowel digitaal als analoog3 functies, klok, Timer en

alarmOptioneel Timer alarm, met tril- of geluidsfunctie2 Timer opties, standaard of

persoonlijke instellingVervangbare horlogebandWaterdicht tot 30 meterEenvoudige

bedieningAchtergrondverlichtingModern sportief ontwerpDisplay: 20 x 20 mmPolsband:

11-17,5 cm

Prijs: 96.75 SKU: PL83

Time Timer horloge plus volwassenen

Omschrijving: Time Timer horloge Plus in een NIEUW MODELDe TimeTimer is een horloge met een Time

Timer functie. Hierbij wordt de resterende tijd door een rode schijf zichtbaar wordt

gemaakt. Ook kinderen die een gebruikelijke klok niet begrijpen, kunnen bv. bij het doen van

een opdracht nog zien hoeveel tijd er rest. Dit model wordt als een polshorloge gedragen en

biedt daardoor de hoogste flexibiliteit. Bovendien wordt bij dit model de tijd zowel digitaal

als analoog aangegeven.nieuwe eigenschappen:35 % grotere cijfers van de digitale tijdSterk

verhoogde resolutie van LCD displayKenmerken:Keuze tussen 12 of 24 uurs klok3 functies,

klok, Timer en alarmOptioneel Timer alarm, met tril- of geluidsfunctie2 Timer opties,

standaard of persoonlijke instellingVervangbare horlogebandWaterdicht tot 30

meterEenvoudige bedieningAchtergrondverlichtingModern sportief ontwerpDisplay: 24x24

mmPolsband: 14-21 cm

Prijs: 96.75 SKU: PL40

Time Timer PLUS 

Omschrijving: De Time Timer PLUS geeft muisstil grip op tijd en stimuleert zelfstandig werken en

concentratievermogen. Kinderen die nog geen klok kunnen kijken, zien in één oogopslag

hoelang een activiteit nog duurt.ProductbeschrijvingDe TimeTimer PLUS is een klok van 14 x

18 cm waarop je de resterende tijd ziet als een rode schijf. Iedereen die een gewone klok

niet begrijpt, kan erop zien hoeveel tijd er rest. Want met het verstrijken van de tijd,

verdwijnt de rode schijf.De Time Timer PLUS is lichtgewicht en voorzien van handig handvat.

De wijzerplaat is goed afleesbaar door een ontspiegelde, anti-statische bescherming en

grote cijfers. De Time Timer PLUS tikt niet en het geluidsignaal kun je regelen met een

draaiknop. De TimeTimer PLUS werkt op een AA-batterij.Compact, stabiel, robuust, muisstil

en gemakkelijk mee te nemen.Voor wie?De Time Timer PLUS is geschikt voor gebruik in

klaslokalen, individueel en bij groepsactiviteiten. Dankzij het contrast is de Time Timer PLUS

ook goed bruikbaar voor slechtzienden. Omdat de Time Timer PLUS efficiënt gebruik van tijd

bevordert, is ie heel geschikt voor oefeningen in klaslokalen, voor therapie en voor

vergaderingen. Overal waar tijdslimieten nodig zijn, bewijst de Time Timer dienst.Afmeting:

14 x 18 cm. Werkt op 1 AA batterijWij leveren alle Time Timers met 1 AA batterij, zodat je er

meteen mee aan de slag kunt gaan.

Prijs: 48.5 SKU: PL43

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/time-timer-horloge-kinderen-1307
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/time-timer-horloge-kinderen-1306
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/time-timer-groot-702
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/time-timer-plus
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Puck Timer

Omschrijving: De populaire Puck keukenwekker met het rode vlak. De Puck is in veel klaslokalen en huizen

al een succes. De timer heeft een magneet op de achterkant. Door aan de schijf te draaien

maak je het gekleurde vlak zichtbaar en stel je gemakkelijk een tijd in voor een activiteit (tot

maximaal 60 minuten).Je hoort de Puck tikken en aan het eind klinkt een luid

belletje.Afmeting: Ø 79 mm. en 33 mm. dikGewicht: 200 gr. 

Prijs: 10 SKU: PL63

Keuzebalk voor Pucktimer

Omschrijving: De puck timer kan apart aangeschaft worden, deze wordt niet meegeleverd.Met deze

standaard kun je de puck timer op tafel zetten.  Bevestig de magnetische puck timer op het

ijzeren plaatje en de houten balk blijft stevig staan.   Zo kun je gemakkelijk zien met welke

activiteit je bezig bent. De niet gebruikte symbolen kunnen naar de achterkant omgeslagen

worden.5 doorzichtige insteekhoesjes worden meegeleverd.

Prijs: 15.25 SKU: PL82

Time Timer horloge Plus kinderen

Omschrijving: Time Timer horloge PlusKleur grijs met oranje opdrukDe TimeTimer is een horloge met een

Time Timer functie. Hierbij wordt de resterende tijd door een rode schijf zichtbaar wordt

gemaakt. Ook kinderen die een gebruikelijke klok niet begrijpen, kunnen bv. bij het doen van

een opdracht nog zien hoeveel tijd er rest. Dit model wordt als een polshorloge gedragen en

biedt daardoor de hoogste flexibiliteit. Bovendien wordt bij dit model de tijd digitaal

aangegeven.Kenmerken:Keuze tussen 12 of 24 uurs klok3 functies, klok, Timer en

alarmOptioneel Timer alarm, met tril- of geluidsfunctie2 Timer opties, standaard of

persoonlijke instellingVervangbare horlogebandWaterdicht tot 30 meterEenvoudige

bedieningAchtergrondverlichtingModern sportief ontwerpDisplay: 20 x 20 mmPolsband:

11-17,5 cm

Prijs: 96.75 SKU: PL41

Puck Timer Standaard

Omschrijving: De Puck Timer kan apart besteld worden, deze wordt niet meegeleverdMet deze standaard

zet je de Puck Timer gemakkelijk voor je op tafel. Bevestig de magnetische Puck Timer op het

ijzeren rondje en de Puck timer staat rechtop.

Prijs: 10.5 SKU: PL65

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/puck-timer
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/keuzebalk-voor-pucktimer
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/time-timer-groot-703
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/keuzebalk-voor-puck-timer
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Time Timer box

Omschrijving: Vallen, botsen of stoten het deert je Time Timer medium niet. Deze op maat gemaakte box

beschermt optimaal.Deze stevige aluminium box beschermt jouw Time Timer. Valt deze op

de grond dan zal de Time Timer blijven zitten. Er zit een deurtje voor om te voorkomen dat

iemand zo maar de tijd kan verzetten. Het deurtje sluit met magneetband en er kan een

slotje doorheen gestoken worden.De Time Timer box weegt nauwelijks iets en kan

gemakkelijk aan een wand bevestigd worden.LET OP: de Time Timer medium is niet

bijgeleverd. Je zet je eigen exemplaar in de box of je bestelt ‘m er apart bij.

Prijs: 64.95 SKU: PL75

Time Timer blanco kaarten medium

Omschrijving: Gebruik deze blanco kaarten om je Time Timer verder te personaliseren.In plaats van het

gebruik van cijfers kun je nu je eigen fantasie gebruiken om de tijdsaanduiding te markeren.

Je kunt bijvoorbeeld stickers erop plakken, met eigen pictogrammen. Ook kan er met een

afwasbare viltstift op geschreven worden.Verpakt per 5 stuks.

Prijs: 8.95 SKU: PL44

Time Timer blanco kaarten groot

Omschrijving: Gebruik deze blanco kaarten om je Time Timer verder te personaliseren.In plaats van het

gebruik van cijfers kun je nu je eigen fantasie gebruiken om de tijdsaanduiding te markeren.

Je kunt bijvoorbeeld stickers erop plakken, met eigen pictogrammen. Ook kan er met een

afwasbare viltstift op geschreven worden.Verpakt per 5 stuks.

Prijs: 17.8 SKU: PL45

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/time-timer-box
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/time-timer-blanco-kaart-medium
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/time-timer-blanco-kaarten-groot
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Magnetische Weekplanner

Omschrijving: Brengt rust en structuur op de groep of in je gezin. Met deze degelijke magnetische planner

krijg je een duidelijk overzicht van de week.  Zo zie je in één oogopslag wat er te doen is die

dag of week. Plak er je eigen pictogrammen op.Afmetingen 36 x 36 cm.Geschikt voor picto's

van 4 x 4 cm.Wordt geleverd met 10 blanco magnetische kaartjes.Maak je eigen

pictokaartjes en gebruik daarbij ons stevige magneetband.

Prijs: 83.5 SKU: PL79

24 uur planner

Omschrijving: Wist je dat het bestond: een klok die 24 uur laat zien? Het is De Synopte ®. Deze klok geeft

kinderen  meer begrip van tijd. Want met de Synopte overzie je de dag in één oogopslag. De

ene, grote wijzer draait over 24 uur en geeft toch precies het moment van de dag aan.

Kleuren verdelen de dag in vier periodes: groen voor de ochtend, geel voor de middag, rood

voor de avond en blauw voor de nacht. De Synopte is muisstil en doet het ook goed als

planbord. Er blijven namelijk magneten op plakken.Wordt geleverd met een set van 19

pictogrammen.Afmeting: 36 x 36 cm. Deze klok werkt op één AA batterij (niet

meegeleverd).In Frankrijk is deze klok reeds erg populair.

Prijs: 89.5 SKU: PL23

24 uur klok met draaischijf

Omschrijving: De klok die 24 uur laat zien, ook wel de De Synopte ® genoemd. Een  simpele en tegelijk

decoratieve klok. Doel van de klok kan zijn om het  begrip tijd te leren. Anderen geven de

voorkeur om hem als planbord te  gebruiken, waarbij het vooral gaat om wat wanneer

gebeurt. In één  oogopslag de dag overzien, met 1 grote wijzer die over 24 uur rond  draait,

(in plaats van over 12) en toch precies het moment van de dag  aangeeft. De klok is gemaakt

van metaal zodat de magneten blijven  plakken. Er worden 15 kleine ronde pictogrammen

meegeleverd. Zo kun je  zien bij welke tijd welke activiteit hoort.De gekleurde draaischijf in

het midden van de klok geeft een extra  mogelijkheid om de duur van verschillende

activiteiten of periodes  helemaal op maat weer te geven.De klok heeft een diameter van 29

cm. Werkt op 1 AA batterij (niet meegeleverd)  Je hoort de klok niet tikken.

Prijs: 68.65 SKU: PL48

24 uur planner klein

Omschrijving: Met deze kleine Synopte ® beschik je over een stille, simpele en decoratieve manier van

plannen. Het kader is van hout. Kleuren geven het dagdeel aan. Je krijgt er een set van 15

ronde pictogrammen bij die je op de wijzerplaat kunt bevestigen.Afmeting: 22 x 22 cm.Deze

klok werkt op één AA batterij (niet meegeleverd).

Prijs: 32.5 SKU: PL21

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/magnetische-weekplanner
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/24-uur-planner
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/24-uur-planner-rond-661
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/24-uur-planner-klein
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24 uur klok

Omschrijving: De klok die 24 uur laat zien, ook wel de De Synopte ® genoemd. Een simpele en tegelijk

decoratieve klok. Doel van de klok kan zijn om het begrip tijd te leren. Anderen geven de

voorkeur om hem als planbord te gebruiken, waarbij het vooral gaat om wat wanneer

gebeurt. In één oogopslag de dag overzien, met 1 grote wijzer die over 24 uur rond draait,

(in plaats van over 12) en toch precies het moment van de dag aangeeft. De klok is gemaakt

van metaal zodat de magneten blijven plakken. Er worden 15 kleine ronde pictogrammen

meegeleverd. Zo kun je zien bij welke tijd welke activiteit hoort.Bijzonder aan deze versie is

de eenvoudige uitstraling waarmee het verschil in dag en nacht wordt aangegeven. De cirkel

in het midden geeft de overige dagdelen weer.De klok heeft een diameter van 29 cm. Werkt

op 1 AA batterij (niet meegeleverd)  Je hoort de klok niet tikken.

Prijs: 60.5 SKU: PL22

24 uur planner in kast

Omschrijving: Wist je dat het bestond: een klok die 24 uur laat zien? Het is De Synopte ®. Deze klok geeft

kinderen meer begrip van tijd. Want met de Synopte overzie je de dag in één oogopslag. De

ene, grote wijzer draait over 24 uur en geeft toch precies het moment van de dag aan.

Kleuren verdelen de dag in vier periodes: groen voor de ochtend, geel voor de middag, rood

voor de avond en blauw voor de nacht. De Synopte is muisstil en doet het ook goed als

planbord. Er blijven namelijk magneten op plakken.Met deze Synopte ® beschik je over een

stevige, stille klok achter onbreekbaar plexiglas. Op de sober uitgevoerde wijzerplaat kun je

de bijgeleverde pictogrammen bevestigen. De kast van deze klok is  afsluitbaar.Afmeting: 36

x 36 cm. Deze klok werkt op één AA batterij (niet meegeleverd). Inclusief een set van 15

ronde pictogrammen. Afsluitbaar door kastIn Frankrijk is deze klok reeds erg populair.

Prijs: 131.7 SKU: PL35

24 uur klok met kleuren

Omschrijving: De klok die 24 uur laat zien, ook wel de De Synopte ® genoemd. Een simpele en tegelijk

decoratieve klok. Doel van de klok kan zijn om het begrip tijd te leren. Anderen geven de

voorkeur om hem als planbord te gebruiken, waarbij het vooral gaat om wat wanneer

gebeurt. In één oogopslag de dag overzien, met 1 grote wijzer die over 24 uur rond draait,

(in plaats van over 12) en toch precies het moment van de dag aangeeft. De klok is gemaakt

van metaal zodat de magneten blijven plakken. Er worden 15 kleine ronde pictogrammen

meegeleverd. Zo kun je zien bij welke tijd welke activiteit hoort.De nacht, donkerblauw is

duidelijk zichtbaar, de ochtend is groen, de middag geel en de avond rood.De klok heeft een

diameter van 29 cm. Werkt op 1 AA batterij (niet meegeleverd)  Je hoort de klok niet tikken.

Prijs: 60.5 SKU: PL47

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/24-uur-klok
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/24-uur-planner-in-kast
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/24-uur-klok-met-kleuren
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Puck Timer

Omschrijving: De populaire Puck keukenwekker met het rode vlak. De Puck is in veel klaslokalen en huizen

al een succes. De timer heeft een magneet op de achterkant. Door aan de schijf te draaien

maak je het gekleurde vlak zichtbaar en stel je gemakkelijk een tijd in voor een activiteit (tot

maximaal 60 minuten).Je hoort de Puck tikken en aan het eind klinkt een luid

belletje.Afmeting: Ø 79 mm. en 33 mm. dikGewicht: 200 gr. 

Prijs: 10 SKU: PL63

Puck Timer blauw

Omschrijving: De populaire Puck keukenwekker met het rode vlak. De Puck is in veel klaslokalen en huizen

al een succes. De timer heeft een magneet op de achterkant. Door aan de schijf te draaien

maak je het gekleurde vlak zichtbaar en stel je gemakkelijk een tijd in voor een activiteit (tot

maximaal 60 minuten).Je hoort de Puck tikken en aan het eind klinkt een luid

belletje.Afmeting: Ø 79 mm. en 33 mm. dikGewicht: 200 gr. 

Prijs: 10 SKU: PL64

Puck Timer Standaard

Omschrijving: De Puck Timer kan apart besteld worden, deze wordt niet meegeleverdMet deze standaard

zet je de Puck Timer gemakkelijk voor je op tafel. Bevestig de magnetische Puck Timer op het

ijzeren rondje en de Puck timer staat rechtop.

Prijs: 10.5 SKU: PL65

Keuzebalk voor Pucktimer

Omschrijving: De puck timer kan apart aangeschaft worden, deze wordt niet meegeleverd.Met deze

standaard kun je de puck timer op tafel zetten.  Bevestig de magnetische puck timer op het

ijzeren plaatje en de houten balk blijft stevig staan.   Zo kun je gemakkelijk zien met welke

activiteit je bezig bent. De niet gebruikte symbolen kunnen naar de achterkant omgeslagen

worden.5 doorzichtige insteekhoesjes worden meegeleverd.

Prijs: 15.25 SKU: PL82

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/puck-timer
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/puck-timer-967
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/keuzebalk-voor-puck-timer
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/keuzebalk-voor-pucktimer
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Jumbo Timer

Omschrijving: Grote digitale timer.Telt af of op.Maximale tijd is 99 minuten en 59 secondenHeeft een

geïntegreerde standaard om stevig te blijven staan.  Is ook met de magneet op te

hangen.Kan aan en uitgezet worden (makkelijk om mee te nemen zonder dat de batterij leeg

kan lopen)Het is mogelijk om te timer tussentijds stop te zetten en daarna weer verder te

laten lopen. Geeft een duidelijk signaal na afloop en moet dan ook stop gezet worden.Werkt

op 1 AAA batterij (niet meegeleverd)Afmetingen: 100 x 105 x 21mm. display: 75 x 53mm.

Prijs: 9.95 SKU: PL62

Pratende planstrook

Omschrijving: Nog nooit is het gebruiken van een planstrook zo leuk geweest. Met de pratende planstrook

laat je bijvoorbeeld zien en horen wat je gaat doen vandaag. Maak zelf een verhaal of een

vraag- en antwoordspel.Je hebt onder iedere knop 10 seconden spreektijd. Er passen zes

verschillende plaatjes in.Afmetingen: 55 cm bij 12 cm . Werkt op 3 AAA batterijen (niet

meegeleverd).Kan zowel horizontaal als verticaal worden opgehangen. Knoppen reageren

ook op heel licht indrukken. Heldere spraakuitvoer.

Prijs: 39.5 SKU: PP81

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/jumbo-timer-1242
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/pratende-planstrook
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Keuzebalk 1 ring

Omschrijving: De keuzebalk is een houten balk die stevig blijft staan. Het tweerings mechaniek heeft de

maat van een normale perforator. Bijvoorbeeld te gebruiken voor planning van dagelijkse

activiteiten of om keuzes te maken. De niet gebruikte symbolen kunnen naar de achterkant

omgeslagen worden.Afmetingen: 13 cm lang en 2,5 cm.breed aan de bovenkantOnderkant is

6,5, cm breedDe insteekhoesjes kunnen apart aangeschaft worden, deze worden niet

meegeleverd.

Prijs: 10.95 SKU: KE11

Puck Timer

Omschrijving: De populaire Puck keukenwekker met het rode vlak. De Puck is in veel klaslokalen en huizen

al een succes. De timer heeft een magneet op de achterkant. Door aan de schijf te draaien

maak je het gekleurde vlak zichtbaar en stel je gemakkelijk een tijd in voor een activiteit (tot

maximaal 60 minuten).Je hoort de Puck tikken en aan het eind klinkt een luid

belletje.Afmeting: Ø 79 mm. en 33 mm. dikGewicht: 200 gr. 

Prijs: 10 SKU: PL63

Pratende pictowand

Omschrijving: Deze pratende pictowand of ook wel Interactive Wall genoemd, heeft plaats voor 30 kaartjes

met bijbehorende spraak van elk 10 seconden.In ieder zakje steek je een pictogram, een foto

of misschien wel een voorwerp. Onder ieder zakje is een groene knop die bij indrukken de

bijbehorende boodschap laat horen.Afmetingen: 65 cm hoog en 53 cm breedWerkt op 3 x

AAA batterijen (meegeleverd)Met stevige ogen om aan de muur te hangen.Picto’s worden

niet meegeleverd.Ideeën:Je eigen communicatiebord aan de muurWeekplanner voor

schoolAlfabet oefenenReken sommenRegels van de klas of de schoolQuiz

spelletjesRijmpjesMuziekinstrumenten met bijbehorende geluiden en nog veel meer

Prijs: 39.75 SKU: PP108

Magnetische Weekplanner

Omschrijving: Brengt rust en structuur op de groep of in je gezin. Met deze degelijke magnetische planner

krijg je een duidelijk overzicht van de week.  Zo zie je in één oogopslag wat er te doen is die

dag of week. Plak er je eigen pictogrammen op.Afmetingen 36 x 36 cm.Geschikt voor picto's

van 4 x 4 cm.Wordt geleverd met 10 blanco magnetische kaartjes.Maak je eigen

pictokaartjes en gebruik daarbij ons stevige magneetband.

Prijs: 83.5 SKU: PL79

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/keuzebalk-1-ring
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/puck-timer
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/pratende-pictowand
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/magnetische-weekplanner
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Jumbo Timer

Omschrijving: Grote digitale timer.Telt af of op.Maximale tijd is 99 minuten en 59 secondenHeeft een

geïntegreerde standaard om stevig te blijven staan.  Is ook met de magneet op te

hangen.Kan aan en uitgezet worden (makkelijk om mee te nemen zonder dat de batterij leeg

kan lopen)Het is mogelijk om te timer tussentijds stop te zetten en daarna weer verder te

laten lopen. Geeft een duidelijk signaal na afloop en moet dan ook stop gezet worden.Werkt

op 1 AAA batterij (niet meegeleverd)Afmetingen: 100 x 105 x 21mm. display: 75 x 53mm.

Prijs: 9.95 SKU: PL62

7 dagen planbord

Omschrijving: Het 7 dagen bord is een kleurrijk planbord van emaille met 80 magneetjes. Om kinderen

houvast te bieden hoe de week er uit ziet. Om ze voor te bereiden op wat komen gaat die

week, zodat ze zich kunnen verheugen op de leuke dingen en niet overvallen worden met de

minder leuke dingen. Meer rust, zelfstandigheid en plezier voor je kind. Met een eenvoudig

beloningssysteem.Het 7 dagen bord is voor één kind, vanaf circa 3 tot circa 10 jaar. Alle

dagen zijn door een dun wit lijntje ingedeeld in ochtend, middag en avond. De ronde

magneetjes zijn voorzien van eenvoudige illustraties die symbool staan voor verschillende

activiteiten of personen, zoals naar school, vrije dag, mama, papa, sport, zwemles, gamen,

overblijf, NSO, oppas. De blanco magneetjes zijn om zelf op te tekenen, het ‘fotolijstje' om

een pasfoto te plakken. Ook is er een magneet met een pijltje dat je boven de dag van

vandaag kunt plakken. Het bord is beschrijfbaar met een whiteboardmarker en is gemaakt

van dun magnetisch emailleplaat. Het formaat is iets groter dan een A4.Krijg je er nog niet

genoeg symbooltjes bij? Dan maak je deze gemakkelijk zelf m.b.v. ons magneetband

Prijs: 30.5 SKU: PL61

2 herplakbare fotolijstjes

Omschrijving: Fotolijstjes zijn prettig duidelijk in huis of op een groep: ze vormen een helder kader en

trekken de aandacht naar een afbeelding of belangrijk pictogram. Natuurlijk wil je wel eens

wat anders om naar te kijken. Het is dus handig als je foto’s kunt vervangen. Maar een

fotolijstje kun je niet overal ophangen en dat kan met deze herplakbare lijstjes nu juist wel.

Ze plakken gemakkelijk op een gladde ondergrond en laten géén lijmsporen na! Verpakt per

tweegeschikt voor foto's van 10 x 15 cm (niet groter en niet kleiner!)ze plakken keer op keer

tot twintig maalbijzonder geschikt voor een gladde ondergrond zoals een kast of wandtegels

in keuken of badkamerde gepatenteerde lijm laat geen sporen achterkleur is zilvergrijsgeen

glas voor je foto, dus heel veiligverpakt in een set van 2 fotolijstjes

Prijs: 8.95 SKU: PL77

Time Timer klein met geluid

Omschrijving: De Time Timer geeft iedereen die nog geen klok kan kijken, toch grip op tijd. De opbrengst is

groot: jonge kinderen opereren zelfstandiger en leerkrachten en begeleiders krijgen meer

armslag in de groep.  De TimeTimer is een klokje waarop je de resterende tijd ziet als een

rode schijf. Ook kinderen die een gebruikelijke klok niet begrijpen, kunnen er snel op zien

hoeveel tijd er rest. Want met het verstrijken van de tijd, verdwijnt de rode schijf. Je kunt

een eindsignaal instellen, maar dat hoeft niet.   Voor wie? De Time Timer is geschikt voor

klaslokalen en groepsactiviteiten. De grote afmeting en de vet gedrukte cijfers maken de

Time Timer ook makkelijk leesbaar voor slechtzienden. Omdat de Time Timer efficiënt

gebruik van tijd bevordert, is ie heel geschikt voor oefeningen in klaslokalen, voor therapie

en voor vergaderingen. Overal waar tijdslimieten nodig zijn, bewijst de Time Timer dienst.

Afmeting: 7,5 bij 7,5 cm.Wij leveren alle Time Timers met 1 AA batterij, zodat je er meteen

mee aan de slag kunt gaan. 

Prijs: 38.5 SKU: PL39

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/jumbo-timer-1242
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/7-dagen-planbord
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/2-herplakbare-fotolijstjes
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/time-timer-groot-701
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Time Timer middel met geluid

Omschrijving: De Time Timer geeft iedereen die nog geen klok kan kijken, toch grip op tijd. De opbrengst is

groot: jonge kinderen opereren zelfstandiger en leerkrachten en begeleiders krijgen meer

armslag in de groep.  De TimeTimer is een klokje waarop je de resterende tijd ziet als een

rode schijf. Ook kinderen die een gebruikelijke klok niet begrijpen, kunnen er snel op zien

hoeveel tijd er rest. Want met het verstrijken van de tijd, verdwijnt de rode schijf. Je kunt

een eindsignaal instellen, maar dat hoeft niet.   Voor wie? De Time Timer is geschikt voor

klaslokalen en groepsactiviteiten. De grote afmeting en de vet gedrukte cijfers maken de

Time Timer ook makkelijk leesbaar voor slechtzienden. Omdat de Time Timer efficiënt

gebruik van tijd bevordert, is ie heel geschikt voor oefeningen in klaslokalen, voor therapie

en voor vergaderingen. Overal waar tijdslimieten nodig zijn, bewijst de Time Timer

dienst.Afmeting: 18 bij 18 cm.Werkt op 1 AA batterijWij testen alle Time Timers en leveren

met 1 AA batterij, zodat je er meteen mee aan de slag kunt gaan.Ter berscherming van de

Time Timer medium hebben wij nu een stevige beschermbox laten maken.     

Prijs: 44.5 SKU: PL38

Puck Timer blauw

Omschrijving: De populaire Puck keukenwekker met het rode vlak. De Puck is in veel klaslokalen en huizen

al een succes. De timer heeft een magneet op de achterkant. Door aan de schijf te draaien

maak je het gekleurde vlak zichtbaar en stel je gemakkelijk een tijd in voor een activiteit (tot

maximaal 60 minuten).Je hoort de Puck tikken en aan het eind klinkt een luid

belletje.Afmeting: Ø 79 mm. en 33 mm. dikGewicht: 200 gr. 

Prijs: 10 SKU: PL64

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/time-timer-groot
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/puck-timer-967
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Set stickervellen voor de Pictogenda

Omschrijving: Is je set met stickervellen voor de Pictogenda op, je kunt hier een losse set bijkopen.Deze

stickerset is  volledig gelijk aan de stickervellen die achter in de Pictogenda zijn  opgenomen

en voorzien van 6 boorgaten, zodat je ze weer gemakkelijk in  je Pictogenda kunt

bewaren.Uiteraard kun je de stickers ook gebruiken  voor je andere Pictogenda-producten,

zoals de Pictogenda Kalender.Deze  set bestaat uit 24 stickervellen met pictogrammen.

Prijs: 14.4 SKU: PL76

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/set-stickervellen-voor-de-pictogenda
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Clevy Headphone

Omschrijving: De Clevy koptelefoon is nu vernieuwd!De koptelefoon die zich kenmerkt door de

geïntegreerde volumebegrenzing de veiligheid voor het gehoor van de kinderen

gegarandeerd.Nu met nog betere geluidsweergave.Deze koptelefoon heeft ook een

ingebouwde microfoon en kan ook als headset gebruikt worden.Daarnaast een betere

constructie en afsluiting tegen omgevingsgeluiden, plus een los te koppelen kabel die dus

ook los te vervangen is.De kenmerken van de Clevy Headphone zijn op de volgende

gebieden afgestemd op de eisen en behoeften van leerlingen van de

basisschool:Volumeuitstoot is begrensd op maximaal 85dBExtra lang snoer voor optimale

bewegingsvrijheid Krulsnoer (1 deel heeft een krul om mini-jack en geluidskaartschade te

voorkomen)Hypo-allergene oorkussensLichtgewicht vormgevingGrootte aangepast aan

kinderhoofden Aansluiting (3,5 mm mini-jack)Aanbevolen door experts en audiologen

Prijs: 25.4 SKU: AC20

Clevy toetsenbord

Omschrijving: Op dit robuuste Clevy toetsenbord staan schrijfletters, dat geeft kinderen steun en overzicht.

De toetsen zijn vier keer zo groot als die van een gewoon toetsenbord. Het gebruik van

kleine letters (schrijfletters) op de toetsen is fijn voor de kinderen doordat ze typen in

dezelfde letters als waarin ze leren schrijven. Dankzij de USB-aansluiting functioneert het

bord meteen. LET OP: toetsenbord en Dyscover zijn twee afzonderlijke artikelen en moeten

beide besteld worden om van de voordelen van de Dyscover gebruik te kunnen maken.

Prijs: 91.5 SKU: AC19

Clevy draadloos toetsenbord + ontvanger voor PC

Omschrijving: Op dit robuuste Clevy toetsenbord staan schrijfletters, dat geeft kinderen steun en overzicht.

De toetsen zijn vier keer zo groot als die van een gewoon toetsenbord. Het gebruik van

kleine letters (schrijfletters) op de toetsen is fijn voor de kinderen doordat ze typen in

dezelfde letters als waarin ze leren schrijven. Met dit draadloze toetsenbord heb je geen last

meer van hinderlijke snoeren. Wordt geleverd met de Receive van Simply Works. Deze kan

ook samen met andere producten van Simply Works werken.Qwerty uitvoering.Op verzoek

ook leverbaar in Azerty uitvoering

Prijs: 209.95 SKU: AC30

Clevy Kindermuis

Omschrijving: De Clevy kindermuis is speciaal ontworpen en ontwikkeld voor kinderen tussen 2 en 10 jaar

oud. Dankzij het kleurrijke ontwerp maken kinderen spelenderwijs kennis met het gebruik

van een computermuis.Rechter muisknop is Rood, om eenvoudig aan te leren wélke knop

wát doet.Formaat is aangepast op (kleine) kinderhandjesSluit perfect aan op het Clevy

Toetsenbord

Prijs: 18.95 SKU: AC89

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/clevy-headphone
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/clevy-toetsenbord-1198
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/clevy-toetsenbord
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/clevy-kindermuis
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Clevy draadloos toetsenbord met ontvanger voor iPad

Omschrijving: Op dit robuuste Clevy toetsenbord staan schrijfletters, dat geeft kinderen steun en overzicht.

De toetsen zijn vier keer zo groot als die van een gewoon toetsenbord. Het gebruik van

kleine letters (schrijfletters) op de toetsen is fijn voor de kinderen doordat ze typen in

dezelfde letters als waarin ze leren schrijven.  Je kunt hiermee gewoon typen op de iPad

(met uitzondering van de toetsen Insert, Delete, Home, End, Page Up and Page Down, die

niet door de iPad worden ondersteund).Bij dit toetsenbord wordt de Simply Works for iPad

meegeleverd, aansluiten middels Blue Tooth en je kunt direct aan de slag.Qwerty

uitvoering.Op verzoek ook leverbaar in Azerty uitvoering

Prijs: 337.5 SKU: AC71

Clevy Dyscover QWERTY

Omschrijving: Let op! Voor dit product moet u in het bezit van een Clevy toetsenbord QWERTY Bijzonder

aan het Clevy toetsenbord in combinatie met de Dyscover is dat leerlingen letters die ze

typen ook fonetisch kunnen laten uitspreken. Met de optionele Clevy Dyscover (hoes en

software) ontstaat een educatief hulpmiddel voor kinderen met dyslexie. Door de dyscover

over het toetsenbord te leggen is het mogelijk om met één druk op de knop ook

twee-tekenklanken zoals ui, aa en zelfs sch te laten uitspreken. De hoes geeft de toetsen een

ander uiterlijk, en na het intypen van de letter of lettercombinatie verschijnt deze in het

document en is de klank van die combinatie hoorbaar.LET OP: toetsenbord en Dyscover zijn

twee afzonderlijke artikelen en moeten beide besteld worden om van de voordelen van de

Dyscover gebruik te kunnen maken. Het betreft hier de Nederlandse uitvoering van de

Dyscover.De Clevy producten zijn uitstekend te gebruiken in combinatie met de Widgit

software (o.a. First Keys) of Document Maker van Symbol for Windows.   De software is op

een onbeperkt aantal computers te installeren, het toetsenbord kan gemakkelijk verplaatst

worden naar een andere computer. Deze nieuwe versie van de Clevy Dyscover heeft nu ook

tekst naar spraak optie, de geschreven zinnen worden ook nog eens voorgelezen. Dit is

praktisch wanneer u de Clevy voornamelijk gebruikt in combinatie met Word.Bij de recente

versie van het toetsenbord hoort ook een nieuwe versie van de overlay en de Clevy

Dyscover. U kunt aan de afbeelding van het toetsenbord zien of u een oude of nieuwe versie

heeft. De nieuwste versie Cley toetsenborden hebben de Enter toets midden in zitten.

(voorheen was dit rechtsonder)

Prijs: 111.8 SKU: AC27

Clevy azerty

Omschrijving: Op dit robuuste Azerty toetsenbord staan schrijfletters, dat geeft kinderen steun en

overzicht. De toetsen zijn vier keer zo groot als die van een gewoon toetsenbord en de

kleuren ondersteunen de verschillende functies. Dankzij de USB-aansluiting functioneert het

bord meteen.Azerty is geschikt voor het Franse taalgebied en niet te combineren met de

Dyscover. Wil je dat juist wel, kies dan voor de qwerty variant van het Clevy

toetsenbord.Met een los verkrijgbare afdekplaat maak je het typen voor kinderen met een

motorische beperking nog wat eenvoudiger. 

Prijs: 91.5 SKU: AC33

Clevy Dyscover AZERTY

Omschrijving: Let op! Voor dit product moet u in het bezit van een Clevy toetsenbord AZERTYBijzonder aan

het Clevy toetsenbord in combinatie met de Dyscover is dat leerlingen letters die ze typen

ook fonetisch kunnen laten uitspreken. Met de optionele Clevy Dyscover (hoes en software)

ontstaat een educatief hulpmiddel voor kinderen met dyslexie. Door de dyscover over het

toetsenbord te leggen is het mogelijk om met één druk op de knop ook twee-tekenklanken

zoals ui, aa en zelfs sch te laten uitspreken. De hoes geeft de toetsen een ander uiterlijk, en

na het intypen van de letter of lettercombinatie verschijnt deze in het document en is de

klank van die combinatie hoorbaar.LET OP: toetsenbord en Dyscover zijn twee afzonderlijke

artikelen en moeten beide besteld worden om van de voordelen van de Dyscover gebruik te

kunnen maken. Het betreft hier de Vlaamse uitvoering van de Dyscover.De Clevy producten

zijn uitstekend te gebruiken in combinatie met de Widgit software (o.a. First Keys of

Symwriter) of Document Maker van Symbol for Windows.   De software is op een onbeperkt

aantal computers te installeren, het toetsenbord kan gemakkelijk verplaatst worden naar

een andere computer. Deze nieuwe versie van de Clevy Dyscover heeft nu ook tekst naar

spraak optie, de geschreven zinnen worden ook nog eens voorgelezen. Dit is praktisch

wanneer u de Clevy voornamelijk gebruikt in combinatie met Word.

Prijs: 129.95 SKU: AC81

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/clevy-toetsenbord-voor-ipad
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/clevy-dyscover-qwerty
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/clevy-azerty
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/clevy-dyscover-954
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Clevy toetsenbord draadloos

Omschrijving: Op dit robuuste Clevy toetsenbord staan schrijfletters, dat geeft kinderen steun en overzicht.

De toetsen zijn vier keer zo groot als die van een gewoon toetsenbord. Het gebruik van

kleine letters (schrijfletters) op de toetsen is fijn voor de kinderen doordat ze typen in

dezelfde letters als waarin ze leren schrijven. Met dit draadloze toetsenbord heb je geen last

meer van hinderlijke snoeren. LET OP: Werkt alleen samen met de Receive van Simply

Works. Bestel voor een volledige set artikelnummer AC30.Toetsenbord en Dyscover

(fonetische spelling) zijn twee afzonderlijke artikelen en moeten beide besteld worden om

van de voordelen van de Dyscover gebruik te kunnen maken. Het draadloze toetsenbord

combineert ook met de Dyscover.Alleen in qwerty uitvoering leverbaar.Op verzoek ook als

Azerty leverbaar.

Prijs: 144.95 SKU: AC54

Clevy afdekplaat

Omschrijving: Speciaal voor kinderen met een motorische beperking is deze afdekplaat. Het aanslaan van

meerdere toetsen of de verkeerde toetsen, wordt hiermee tot een minimum beperkt. Het

raster stimuleert om een toets per keer aan te slaan. Bovendien kunnen de handen rusten

op het toetsenbord, zonder hinderlijke onverwachte aanslagen.Deze afdekplaat is

verkrijgbaar in lexaan of in zwart metaal.

Prijs: 91.5 SKU: AC28

Clevy Contrast toetsenbord

Omschrijving: Het Clevy toetsenbord speciaal voor, jong volwassenen, ouderen en slechtzienden.Juist voor

die groep waarvoor het standaard gekleure toetsenbord, te "kinderachtig" is geworden.Dit

toetsenbord biedt een beter contrast.De unieke kenmerken van dit toetsenbord zijn: Zeer

hoog contrast en een extra duidelijk lettertype, hoofdletters.De letters en leestekens op het

Clevy Contrast Keyboard zijn verhoudingsgewijs vele malen groter dan op een regulier

toetsenbord. Door de achtergrond wordt het QWERTY / lettergedeelte zeer duidelijk

afgescheiden van de overige toetsen, zoals de leestekens en de cijfers. Bovendien ontstaan

hierdoor referentiepunten waardoor de gebruiker gemakkelijker de toetsen kan

identificeren. e grijze behuizing zorgt voor een duidelijke afbakening van de toetsgedeelten

Prijs: 131.2 SKU: AC34

Clevy Cover

Omschrijving: Deze beschermhoes is gemaakt van flexibele siliconen. Het beschermt het Clevy Keyboard

tegen vuil en vocht.  De Clevy Cover heeft een perfecte pasvorm: de Cover is geheel op maat

gemaakt, hierdoor kan het Clevy Keyboard gewoon gebruikt worden wanneer de Cover over

het toetsenbord geplaatst is. De Clevy Cover is eenvoudig te reinigen met een vochtige doek

zonder  deze van het toetsenbord te verwijderen. Op deze manier houdt de Cover  het

toetsenbord hygiënisch en schoon.

Prijs: 42.35 SKU: AC40

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/clevy-toetsenbord-1199
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/clevy-overlay
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/clevy-contrast-toetsenbord
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/clevy-cover
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Clevy afdekplaat voor (dys)cover

Omschrijving: Speciaal voor kinderen met een motorische beperking is deze afdekplaat. Het aanslaan van

meerdere toetsen of de verkeerde toetsen, wordt hiermee tot een minimum beperkt. Het

raster stimuleert om een toets per keer aan te slaan. Bovendien kunnen de handen rusten

op het toetsenbord, zonder hinderlijke onverwachte aanslagen. Deze afdekplaat is

verkrijgbaar in lexaan of in zwart metaal. Als je de afdekplaat gebruikt in combinatie met de

(dys)cover dan is deze afdekplaat daarop aangepast.

Prijs: 119 SKU: AC80

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/clevy-overlay-965
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Simply Switch USB

Omschrijving: De meest eenvoudige manier om de linker- en rechter muistoets of de spatie en entertoets

te vervangen door knoppen.Met de USB eenvoudig aan te sluiten op jouw computer of

Mac.Hierna simpelweg de schakelaars aansluiten op dit tussenkastje. Kan zowel voor

bediening met 1 als met 2 schakelaars gebruikt wordenVervangt de linker en rechter

muistoets of de spatie en enterbalk.Plug & Play

Prijs: 66.55 SKU: AC10

Smoothie klein

Omschrijving: De Smoothie, een ideale knop voor kinderen die een schakelaar met een lichte bediening

nodig hebben. De knop heeft een doorsnee van 75 mm. en ligt plat op tafel. Mede doordat

de knop iets schuin ligt is deze nog gemakkelijk te bedienen. Er is een goede tactiele

feedback, na het indrukken van de knop. Voorzien van schroefgaten aan de onderkant.Het

snoer is 1.80 m. lang.Gebruik de knop samen met de libmat om te zorgen dat de Smoothie

goed blijft liggen.

Prijs: 49.95 SKU: AC74

Splatz Eco 

Omschrijving: Een vrolijke anti-slip oplossing om jouw knop of schakelaar altijd op zijn plaats te houden.

Het siliconen materialen blijft als een soort zuignap op de (gladde) ondergrond kleven. Geeft

bovendien nog een bescherming als een kind te hard op de knop zou slaan.De knop valt

precies in de Splatz en de draad wordt ook nog eens beschermd.De Splatz is gemaakt van

siliconen, een materiaal dat ook in de medische wereld wordt gebruikt en veilig is.In een

sopje is de Splatz goed schoon te maken.Geschikt voor de Jelly Bean, de Buddy Button of de

Lib switch.

Prijs: 15.95 SKU: AC94

Grote Lib Switch

Omschrijving: Deze grote Lib Switch is de grootste knop met een doorzichtige deksel. De Lib Switch kan op

iedere aangepast apparaat aangesloten worden. Hij past uitstekend op het

schakelaarspeelgoed en de diverse muisaanpassingen. Steek onder de deksel een picto of

een plaatje.De diameter van de knop is 12,5 cm.Is voorzien van 3.5 mm. switch jack aan een

draad van 1,4 meter lang. Leverbaar in de kleuren rood en geel.

Prijs: 45.95 SKU: AC97

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/simply-switch-usb
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/smoothie-984
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/splatz-eco
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/grote-lib-switch-1217
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Splatz XL

Omschrijving: Een vrolijke anti-slip oplossing om jouw knop of schakelaar altijd op zijn plaats te houden.

Het siliconen materialen blijft als een soort zuignap op de (gladde) ondergrond kleven. Geeft

bovendien nog een bescherming als een kind te hard op de knop zou slaan.De knop valt

precies in de Splatz en de draad wordt ook nog eens beschermd.De splatz XL kan ook

gebruikt worden om een bord in te zetten, zodat deze stevig op tafel staat. De Splatz is

gemaakt van siliconen, een materiaal dat ook in de medische wereld wordt gebruikt en veilig

is.In een sopje is de Splatz goed schoon te maken.Geschikt voor de Grote Lib Switch, de

Grote Smoothie, Big red twist of de Big Buddy Button.

Prijs: 32.5 SKU: AC95

Trillende en lichtgevende schakelaar

Omschrijving: Trillende en lichtgevende schakelaarEen veelzijdige schakelaar, met een visuele of een

auditieve feedback (allebei kan ook). Je sluit de schakelaar aan op een speelgoedje (via de

batterij onderbreker), op de computer (via het usb interface kastje) of misschien op je

communicatieknop (Big Mack of Stap voor stap praatknop)Verschillende instellingen zijn

mogelijk: Verlichting als je op de schakelaar drukt of knipperen om het kind uit te nodigen

om op de knop te drukken.Een lichte vibratie als feedback dat de schakelaar is

ingedrukt.Bovendien zijn er nog een paar instellingen mogelijk om het speelgoed te

bedienen: Schakelaar ingedrukt houden en speelgoedje is in werking Aan- en uitzetten van

speelgoed door druk op de knop Instelbare tijd dat een speelgoedje functioneertWerkt op 2

AA batterijen Doorsnee 11 cm. Hoogte 3 cm.

Prijs: 109.5 SKU: AC86

Smoothie groot

Omschrijving: De Smoothie, een ideale knop voor kinderen die een groot bedieningsoppervlak en lichte

bediening nodig hebben. De knop heeft een doorsnee van 125 mm. en ligt plat op tafel.

Mede doordat de knop iets schuin ligt is deze nog gemakkelijk te bedienen. Er is een goede

tactiele feedback, na het indrukken van de knop. Voorzien van schroefgaten aan de

onderkant.Het snoer is 1.80 m. lang.Gebruik de knop samen met de libmat om te zorgen dat

de Smoothie goed blijft liggen.

Prijs: 52.95 SKU: AC49

Lib Switch

Omschrijving: De Lib Switch is een knop met een doorzichtige deksel, waaronder een plaatje gestoken kan

worden. De Lib Switch kan op iedere aangepast apparaat aangesloten worden. Hij past

uitstekend op het schakelaarspeelgoed en de diverse muisaanpassingen.De diameter van de

knop is 6,5 cm.Is voorzien van 3.5 mm. switch jack aan een draad van 1,4 meter lang.

Leverbaar in rood, groen, geel en blauw.Kies een kleur alvorens verder te gaan met

bestellen.

Prijs: 40.2 SKU: AC21

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/splatz-xl
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/trillende-en-lichtgevende-schakelaar
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/smoothie
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/libswitch
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Big red twist

Omschrijving: De Big Red Twist is een ideale knop voor kinderen die een groot bedieningsoppervlak en

lichte bediening nodig hebben. De knop heeft een doorsnee van 130 mm. en ligt plat op

tafel.Er is een goede tactiele feedback, na het indrukken van de knop. Voorzien van

schroefgaten in de zwarte rand, waardoor deze gemakkelijk op een plank of blad vast te

zetten is.Met de mini-jackaansluiting kan de knop aangesloten worden op bv. de Simply

Switch USB (AC10), om de computer met 1 knop te bedienen.De Big Red Twist wordt

geleverd met verwisselbare kapjes in de kleuren rood, blauw, geel en groen.  Technische

gegevensAansluiting: 3,5 mm jackBedieningskracht: 70 gramOmvang: Ø 130 mmFeedback:

auditief/tactielKabellengte 1,5 m.

Prijs: 73.95 SKU: AC36

Jelly bean twist

Omschrijving: De Big Red Twist is een ideale knop voor kinderen die een groot bedieningsoppervlak en

lichte bediening nodig hebben. De knop heeft een doorsnee van 65 mm. en ligt plat op

tafel.Er is een goede tactiele feedback, na het indrukken van de knop. Voorzien van

schroefgaten in de zwarte rand, waardoor deze gemakkelijk op een plank of blad vast te

zetten is.Met de mini-jackaansluiting kan de knop aangesloten worden op bv. de Simply

Switch USB (AC10), om de computer met 1 knop te bedienen.De Jelly Bean twist wordt

geleverd met verwisselbare kapjes in de kleuren rood, blauw, geel en groen.  Technische

gegevensAansluiting: 3,5 mm jackBedieningskracht: 70 gramOmvang: Ø 65 mmFeedback:

auditief/tactielKabellengte 1,5 m.

Prijs: 73.95 SKU: AC37

Kleine draadloze knop

Omschrijving: Deze draadloze éénfunctieknop, wordt geleverd in combinatie met de Simply Works

Receiver. De knop kan daarmee de linker muistoets functie aan.Meerdere van knoppen

kunnen gelijktijdig met de receiver werken.De doorsnee van de knop is 75 mm. Verkrijgbaar

in rood en blauw (op aanvraag) Kan ook gemonteerd worden op een tafelblad m.b.v. de

schroefgaten aan de onderkant.Deze knop werkt in combinatie met de Recieve, Applicator,

Control, Simply Works for iPad of de Energise (welke niet meegeleverd worden)

Prijs: 99.5 SKU: AC84

Grote draadloze knop

Omschrijving: De draadloze éénfunctieknop waarmee de linker muistoets functie of andere functies

vervangen kunnen worden.Meerdere van knoppen kunnen gelijktijdig met de receiver

werken.De doorsnee van de knop is 125 mm. Verkrijgbaar in rood en blauw (op aanvraag)

Kan ook gemonteerd worden op een tafelblad m.b.v. de schroefgaten aan de

onderkant.Deze knop werkt in combinatie met de Recieve, Applicator, Control, Simply Works

for iPad of de Energise (welke niet meegeleverd worden)

Prijs: 99.95 SKU: AC58

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/big-red-twist
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/jelly-bean-twist
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/simply-works-switch-394
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/simply-works-switch-393
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Big Buddy button

Omschrijving: De populaire Big Buddy is een schakelaar die veel gebruikt gebruikt wordt. In de onderkant

van de Big Buddy bevinden zich twee schroefgaten, waarmee de schakelaar eenvoudig op

een ondergrond gemonteerd kan worden.Technische details:Diameter: 115 mmHoogte: 25

mmBedieningskracht: midden 300 g, rand 150 gAansluiting: 2-polige 3,5 mm plug Op

verzoek in meerdere kleuren te verkrijgen

Prijs: 77.5 SKU: AC32

Buddy button

Omschrijving: De populaire Buddy Button is een schakelaar die veel gebruikt gebruikt wordt. Is gemakkelijk

te bedienen.In de onderkant van de Big Buddy bevinden zich twee schroefgaten, waarmee

de schakelaar eenvoudig op een ondergrond gemonteerd kan worden.Technische

details:Diameter: 63 mmBedieningskracht: midden 200 g, rand 100 gOp verzoek in meerdere

kleuren leverbaar

Prijs: 77.5 SKU: AC38

Draadloze knop klein met receive

Omschrijving: Deze draadloze éénfunctieknop, wordt geleverd in combinatie met de Simply Works

Receiver. De knop kan daarmee de linker muistoets functie aan.Meerdere van knoppen

kunnen gelijktijdig met de receiver werken.De doorsnee van de knop is 75 mm. Verkrijgbaar

in rood en blauw (op aanvraag) Kan ook gemonteerd worden op een tafelblad m.b.v. de

schroefgaten aan de onderkant.Geleverd wordt een draadloze knop inclusief de receiver

Prijs: 178.5 SKU: AC79

Lib Mat

Omschrijving: Een zeer stevige anti-slip matje.Dit rubberenmatje van 12 x 15 cm is niet giftig, is reuk- en

smaakloos en kan zelfs extreme temperaturen aan. De mat is zo krachtig dat zelfs een knop

in verticale positie eraan blijft kleven. Bovendien gemakkelijk op maat te knippen.Kortom

een ideale oplossing om de knop niet meer van tafel te laten schuiven.Schakelaar wordt niet

meegeleverd!

Prijs: 12.95 SKU: AC42

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/big-buddy-button
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/buddy-button
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/simply-works-switch-392
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/libmat
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Jelly Beamer Twist

Omschrijving: Deze draadloze schakelaar is stevig en gemakkelijk te gebruiken. Werkt net als een gewone

schakelaar, met als verschil dat er geen lastige kabels of draden meer lopen.Het ontvangend

deel van de set moet aangesloten worden op bijvoorbeeld het USB muisschakelkastje.De

schakelaar bestaat dus uit twee gedeelten, de ontvanger die aangesloten moet worden op

een hulpmiddel voor een aangepaste schakelaar.  Bij het speelgoed wordt de ontvanger

aangesloten op de 'batterij onderbreker'. De zender, de knop, wordt aan het kind gegeven.

Zender en ontvanger kunnen op maximaal 9 meter uit elkaar staan. Zelfs meerdere kinderen

kunnen met meerdere knoppen tegelijk bezig zijn.Ook een prima oplossing om in de klas de

computer te kunnen bedienen of om in een groepsles te gebruiken.Wordt met vier kapjes in

de kleuren rood, geel, groen en blauw geleverd. Werkt op 4 AA batterijen, niet meegeleverd.

Prijs: 219.5 SKU: AC14

Draadloze knop groot met receive

Omschrijving: Deze draadloze éénfunctieknop, wordt geleverd in combinatie met de Simply Works

Receiver. De knop kan daarmee de linker muistoets functie aan.Meerdere van knoppen

kunnen gelijktijdig met de receiver werken. De doorsnee van de knop is 125 mm.

Verkrijgbaar in rood en blauw (op aanvraag) Kan ook gemonteerd worden op een tafelblad

m.b.v. de schroefgaten aan de onderkant.Geleverd wordt een draadloze knop inclusief de

receiver

Prijs: 178.5 SKU: AC57

Aansluitkabel voor BigMack

Omschrijving: Kabeltje kwijt om de BigMack op uw computerbediening aan te sluiten?Met deze kabel met

3,5 mm. jack aansluit (stekker - stekker), is dit probleem opgelost.Voor het aansluiten van

een Big Mack op een Icontroller of ander tussenkastje tussen computer en

bedieningsknop.De Big Mack kan hiermee NIET direct op de computer aangesloten worden,

gebruik bv. het Aangepast USB muisschakelkastje (AC10). De BigMack kan dan de linker

muistoets vervangen.Geschikt voor alle 1 functiespelletjes. Ook te gebruiken in combinatie

met een Little Mack (of One Step).

Prijs: 4.85 SKU: AC25

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/jelly-beamer
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/simply-works-switch-125
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/aansluitkabel-voor-big-mack
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Simply Switch USB

Omschrijving: De meest eenvoudige manier om de linker- en rechter muistoets of de spatie en entertoets

te vervangen door knoppen.Met de USB eenvoudig aan te sluiten op jouw computer of

Mac.Hierna simpelweg de schakelaars aansluiten op dit tussenkastje. Kan zowel voor

bediening met 1 als met 2 schakelaars gebruikt wordenVervangt de linker en rechter

muistoets of de spatie en enterbalk.Plug & Play

Prijs: 66.55 SKU: AC10

Clevy Kindermuis

Omschrijving: De Clevy kindermuis is speciaal ontworpen en ontwikkeld voor kinderen tussen 2 en 10 jaar

oud. Dankzij het kleurrijke ontwerp maken kinderen spelenderwijs kennis met het gebruik

van een computermuis.Rechter muisknop is Rood, om eenvoudig aan te leren wélke knop

wát doet.Formaat is aangepast op (kleine) kinderhandjesSluit perfect aan op het Clevy

Toetsenbord

Prijs: 18.95 SKU: AC89Bigtrack

Omschrijving: De Kidsball of BigTrack is een makkelijk te bedienen muis (trackball). De Bigtrack is robuust

en ligt stevig op tafel.De doorsnee van de grote gele bal is 9 cm. De muis bewegingen

kunnen hiermee gemakkelijk verlopen en is daardoor geschikt voor kleine kinderen of

kinderen die over onvoldoende fijne motoriek beschikken.De linker- en de muisknop zijn de

blauwe knoppen die bovenaan het apparaat zitten, hiermee wordt ongewenst muisklikken

tot een minimum beperkt.De Bigtrack is voorzien van een sleepknop. Activering gebeurt

door dubbelklikken op de rechtermuistoets, om het object vast te zetten. Hierna kan het

geselecteerde met de linkermuistoets versleept worden.De Bigtrack is uitgevoerd met een

PS2- en een USB-aansluiting en kan zowel op PC als op Apple gebruikt worden. Plug en Play,

na aansluiten werkt de muis direct.De eigen muis kan aangesloten blijven. Aanbevolen voor

thuisgebruik en op scholen.

Prijs: 109.95 SKU: AC26

Chestermuis

Omschrijving: Kinderen raken nogal eens in de war met de linker en rechtermuisknop. Voor je het weet,

gooien ze dan met een onbedoelde rechtermuisklik je complete computerinrichting

overhoop. Of uit frustratie maken ze hun spel niet af. Met de Chestermuis voorkom je dat.

Deze robuuste, kleine enkel-knops muis zonder scrollwiel, is gemakkelijk te bedienen. Prima

geschikt voor de kleine kinderhand.Afmetingen: 8,5 cm lang, 5,5 cm breed, 3 cm hoog.- 800

dpi Optical Tracking- Aansluiting: USB met een PS/2 adapter bijgevoegd- Geschikt voor:

Windows XP tot Windows 7, MacTips Deze muis past perfect bij de verschillende

éénfunctiesoftware die je zelf maakt met Power Point. Ook werkt ie goed voor de website

www.hetsprekendboek.nl

Prijs: 30 SKU: AC63

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/simply-switch-usb
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/clevy-kindermuis
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/bigtrack
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/chester-muis
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Little Mouse

Omschrijving: Jonge kinderen kunnen nog wel eens in de war raken tussen het verschil linker- en

rechtermuisknop. Deze muis voorkomt de verwarring en is handig voor kinderen die leren

werken met de muis. De groene knop is de linker muisknop de rode is de rechtermuisknop.

De muis heeft geen scroll functie, ligt goed in de kinderhand en is licht van gewicht.

Afmetingen: 8,5 cm lang, 5,5 cm breed, 3 cm hoog. - 800 dpi Optical Tracking - Aansluiting:

USB met een PS/2 adapter bijgevoegd - Geschikt voor: Windows XP tot Windows 7, Mac Dit

is een uitverkoop artikel en komt niet meer terug. Slechts enkele stuks leverbaar

Prijs: Standardpreis35,05 €, Sonderpreis: 25,50 € SKU: AC64

Simply Works trackball met receive

Omschrijving: Deze draadloze Trackball kan gebruikt worden in combinatie met de Receiver of andere

control boxen van Simply Works. Het is een robuuste en stevige trackball, die goed op tafel

blijft staan.  De maximale afstand tussen Trackball en Receiver mag maximaal 10 meter zijn

Gebruikt een radiografische verbinding Stevige behuizing De bal is door een lichte aanraking

al te bedienen De schuin oplopende kast zorgt voor een goede steun van de hand Linker en

rechter muistoets geïntegreerd (rode en gele knop)Geschikt voor Mac en PCWerkt op een

9V batterij (niet inbegrepen)INCLUSIEF de Simply Works Receiver (ontvanger)

Prijs: 289.25 SKU: AC59

1st Mouse

Omschrijving: Met 1st Mouse leren kinderen op een leuke manier met de muis omgaan. De activiteiten zijn

eenvoudig en overzichtelijk en voorzien van motiverende beloningen. Dit is een prima

vervanger voor Biobytes. Kinderen leren stap voor stap bewegen, klikken en slepen met de

muis.Klik hier voor een video.De software draait op Windows computers van XP tot W7 64

bits.De genoemde prijs is voor 1 licentie.Een ideale combinatie met de Chestermuis. (wordt

niet meegeleverd)

Prijs: 38.15 SKU: FM

Optima trackball

Omschrijving: Een stevige trackball, die goed op tafel blijft staan.Gemakkelijk te bedienen, voor veel

doelgroepen geschikt.De schuin oplopende kast zorgt voor een goede steun van de

handLinker en rechter muistoets geïntegreerd (rode en gele knop)Geschikt voor Mac en PC

Prijs: 167.8 SKU: AC55

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/little-mouse
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/simply-works-trackball
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/1st-mouse
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/optima-trackball
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Bigtrack afdekplaat

Omschrijving: De afdekplaat voor de Big Track is gemaakt van doorzichtig perspex. Het zorgt voor een

goede ondersteuning van de hand en maakt daardoor het bedienen van de bal

gemakkelijker. De knoppen liggen wat dieper verzonken en worden daardoor minder snel

per ongeluk ingedrukt. Zeer geschikt voor kinderen met een verminderde coördinatie die zo

met de muis kunnen leren werken.

Prijs: 75.9 SKU: AC29

Bigtrack aangepast

Omschrijving: De BIGtrack is een uiterst robuuste trackball, die personen met een beperkte fijne motoriek

een eenvoudige en effectieve mogelijkheid biedt de cursor over het beeldscherm te

bewegen. De grote gele bal maakt het mogelijk de cursor precies naar de gewenste plek te

verplaatsen. Vanwege de grootte behoeft hij een minder fijne bediening dan bij andere

trackballs; hij kan zelfs met de voet of elleboog bediend worden.   Deze versie is voorzien

van 2 ingangen voor schakelaars met een 3,5 mm. plug.Kenmerken:- zeer robuust - ontwerp

is geschikt voor gebruik aan de PC, Laptop of op de grond - contrastrijke kleuren -

eenvoudige installatie (geen stuurprogramma's nodig)Technische details: Diameter: 70 mm

Aansluitingen: PS/2 en USB, ability sockets Besturingssysteem: PC- en MAC

compatibelWordt geleverd zonder schakelaars.

Prijs: 215.95 SKU: AC50

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/bigtrack-afdekplaat
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/big-track-aangepast
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Energise

Omschrijving: Op de Energise uit de Simply Works reeks kunnen elektrische apparaten aangesloten

worden. Het aan- en uitzetten van een radio of CD speler, de schemerlamp aan en uit doen,

samen de papierversnipperaar bedienen, de sinaasappelpers en veel meer.De draadloze

bediening kan met de Switch 125 of een schakelaar met draad kan aangesloten worden, bv.

de Smoothie. De afstand van schakelaar tot apparaat, mits draadloos bedient, kan maximaal

10 meter zijn. Er kunnen twee schakelaars op aangesloten worden.Er zijn 6 verschillende

instel mogelijkheden:1. Direct: De schakelaar indrukken en vasthouden. 2. Tellen: Als Direct,

maar het aantal keren dat de schakelaar ingedrukt wordt, wordt getoond in het schermpje.

3. D.m.v. de schakelaar aan- en uit zetten. 4. De schakelaar indrukken en automatisch uit

laten schakelen, instelbaar in  seconden. 5. De schakelaar indrukken en automatisch uit laten

schakelen, instelbaar in  minuten. 6. Twee schakelaars tegelijk ingedrukt houden, verder

zoals Direct.De Energise is heel eenvoudig aan te sluiten. De Energise gaat in het stopcontact

en de apparaten worden direct erop aangesloten.

Prijs: 228.75 SKU: SB42

Clevy toetsenbord draadloos

Omschrijving: Op dit robuuste Clevy toetsenbord staan schrijfletters, dat geeft kinderen steun en overzicht.

De toetsen zijn vier keer zo groot als die van een gewoon toetsenbord. Het gebruik van

kleine letters (schrijfletters) op de toetsen is fijn voor de kinderen doordat ze typen in

dezelfde letters als waarin ze leren schrijven. Met dit draadloze toetsenbord heb je geen last

meer van hinderlijke snoeren. LET OP: Werkt alleen samen met de Receive van Simply

Works. Bestel voor een volledige set artikelnummer AC30.Toetsenbord en Dyscover

(fonetische spelling) zijn twee afzonderlijke artikelen en moeten beide besteld worden om

van de voordelen van de Dyscover gebruik te kunnen maken. Het draadloze toetsenbord

combineert ook met de Dyscover.Alleen in qwerty uitvoering leverbaar.Op verzoek ook als

Azerty leverbaar.

Prijs: 144.95 SKU: AC54

Simply Switch USB

Omschrijving: De meest eenvoudige manier om de linker- en rechter muistoets of de spatie en entertoets

te vervangen door knoppen.Met de USB eenvoudig aan te sluiten op jouw computer of

Mac.Hierna simpelweg de schakelaars aansluiten op dit tussenkastje. Kan zowel voor

bediening met 1 als met 2 schakelaars gebruikt wordenVervangt de linker en rechter

muistoets of de spatie en enterbalk.Plug & Play

Prijs: 66.55 SKU: AC10

Simply Works for iPad

Omschrijving: Simply works voor iPad is een interface kastje dat je via Bluetooth aansluit op je iPad, iPone

of  Ipod, waarmee je deze met een schakelaar kunt bedienen.In iOS7, de besturingssoftware

van de apparaten, kun je schakelaar instellingen activeren. Op die manier kun je alle iPad

functies bedienen, zoals muziek, iBooks, camera etc. Je kunt hiermee veel Apps gebruiken,

ook al deze niet speciaal zijn aangepast voor schakelaar gebruik.Simply works voor iPad

werkt in combinatie met de Draadloze schakelaars uitdezelfde serie. Deze moet je nog apart

aanschaffen.Met de Simply works voor iPad kun je het Clevy toetsenbord draadloos

aansluiten op de iPad. Daarvoor schaf je ook de draadloze Clevy toetsenbord aan.Je kunt nu

gewoon typen op de iPad (met uitzondering van de toetsen Insert, Delete, Home, End, Page

Up and Page Down, die niet door de iPad worden ondersteund).Afmetingen: 90 x 64 x 18

mm Bereik: 20 m

Prijs: 199.95 SKU: AC85

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/simply-works-energise
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/clevy-toetsenbord-1199
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/simply-switch-usb
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/simply-works-for-ipad


113

Copyright 2015 Eelke Verschuur.  Tel: . Email: webwinkel@eelkeverschuur.nl 16-03-2015

PDF Catalog Print > Simply Works

Grote draadloze knop

Omschrijving: De draadloze éénfunctieknop waarmee de linker muistoets functie of andere functies

vervangen kunnen worden.Meerdere van knoppen kunnen gelijktijdig met de receiver

werken.De doorsnee van de knop is 125 mm. Verkrijgbaar in rood en blauw (op aanvraag)

Kan ook gemonteerd worden op een tafelblad m.b.v. de schroefgaten aan de

onderkant.Deze knop werkt in combinatie met de Recieve, Applicator, Control, Simply Works

for iPad of de Energise (welke niet meegeleverd worden)

Prijs: 99.95 SKU: AC58

Kleine draadloze knop

Omschrijving: Deze draadloze éénfunctieknop, wordt geleverd in combinatie met de Simply Works

Receiver. De knop kan daarmee de linker muistoets functie aan.Meerdere van knoppen

kunnen gelijktijdig met de receiver werken.De doorsnee van de knop is 75 mm. Verkrijgbaar

in rood en blauw (op aanvraag) Kan ook gemonteerd worden op een tafelblad m.b.v. de

schroefgaten aan de onderkant.Deze knop werkt in combinatie met de Recieve, Applicator,

Control, Simply Works for iPad of de Energise (welke niet meegeleverd worden)

Prijs: 99.5 SKU: AC84

Clevy draadloos toetsenbord met ontvanger voor iPad

Omschrijving: Op dit robuuste Clevy toetsenbord staan schrijfletters, dat geeft kinderen steun en overzicht.

De toetsen zijn vier keer zo groot als die van een gewoon toetsenbord. Het gebruik van

kleine letters (schrijfletters) op de toetsen is fijn voor de kinderen doordat ze typen in

dezelfde letters als waarin ze leren schrijven.  Je kunt hiermee gewoon typen op de iPad

(met uitzondering van de toetsen Insert, Delete, Home, End, Page Up and Page Down, die

niet door de iPad worden ondersteund).Bij dit toetsenbord wordt de Simply Works for iPad

meegeleverd, aansluiten middels Blue Tooth en je kunt direct aan de slag.Qwerty

uitvoering.Op verzoek ook leverbaar in Azerty uitvoering

Prijs: 337.5 SKU: AC71

Draadloze knop groot met receive

Omschrijving: Deze draadloze éénfunctieknop, wordt geleverd in combinatie met de Simply Works

Receiver. De knop kan daarmee de linker muistoets functie aan.Meerdere van knoppen

kunnen gelijktijdig met de receiver werken. De doorsnee van de knop is 125 mm.

Verkrijgbaar in rood en blauw (op aanvraag) Kan ook gemonteerd worden op een tafelblad

m.b.v. de schroefgaten aan de onderkant.Geleverd wordt een draadloze knop inclusief de

receiver

Prijs: 178.5 SKU: AC57

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/simply-works-switch-393
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/simply-works-switch-394
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/clevy-toetsenbord-voor-ipad
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/simply-works-switch-125
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Draadloze knop klein met receive

Omschrijving: Deze draadloze éénfunctieknop, wordt geleverd in combinatie met de Simply Works

Receiver. De knop kan daarmee de linker muistoets functie aan.Meerdere van knoppen

kunnen gelijktijdig met de receiver werken.De doorsnee van de knop is 75 mm. Verkrijgbaar

in rood en blauw (op aanvraag) Kan ook gemonteerd worden op een tafelblad m.b.v. de

schroefgaten aan de onderkant.Geleverd wordt een draadloze knop inclusief de receiver

Prijs: 178.5 SKU: AC79

Applicator

Omschrijving: Met de Applicator sluit je draadloos via Bluetooth een enkele knop of schakelaar aan op je

iPad. Je bladert door je muziek en kiest met die ene knop wat je wilt horen.Voor Apps die

aangepast zijn voor schakelaargebruik  is deze Applicator zeer geschikt.Eén  of meer

(maximaal 4) schakelaar(s) met een 3.5 mm. Switch jack  sluit je direct aan op de

Applicator.Voor het bedienen van de iPad, iPone of iPod kun je de schakelaar instellingen in

de bedieningssoftware van Apple IOS7 activeren. De Applicator biedt heel veel

mogelijkheden om m.b.v. scanning jouw Apple apparaat te bedienen. Ben je op zoek naar

geschikte Apps, dan kunnen we altijd ideeën geven.Eerst de gebruiksaanwijzing bestuderen?

Wij mailen deze graag door.Afmetingen: 90 x 64 x 18 mm Bereik: 20 meterAansluitingen

voor 4 sachakelaars met een 3.5 mm. Switch jackof gebruik de draadloze schakelaars uit de

Simply Works reeks

Prijs: 154.5 SKU: AC11

Clevy draadloos toetsenbord + ontvanger voor PC

Omschrijving: Op dit robuuste Clevy toetsenbord staan schrijfletters, dat geeft kinderen steun en overzicht.

De toetsen zijn vier keer zo groot als die van een gewoon toetsenbord. Het gebruik van

kleine letters (schrijfletters) op de toetsen is fijn voor de kinderen doordat ze typen in

dezelfde letters als waarin ze leren schrijven. Met dit draadloze toetsenbord heb je geen last

meer van hinderlijke snoeren. Wordt geleverd met de Receive van Simply Works. Deze kan

ook samen met andere producten van Simply Works werken.Qwerty uitvoering.Op verzoek

ook leverbaar in Azerty uitvoering

Prijs: 209.95 SKU: AC30

Simply Works Receive

Omschrijving: De Receiver is het hart van de Simply Works familie, een set van computer aanpassingen

met een draadloze verbinding. Deze ontvanger kan in totaal 6 Simply Works zenders tegelijk

ontvangen.De trackball, joystick and knoppen worden met deze simpele USB aansluiting

direct met de computer verbonden.Geen lastige software, gewoon Plug and Play.De zenders

kunnen tot maximaal 10 meter van de ontvangen verwijderd staan.Ideaal voor in de klas of

groepKan tegelijk tot 6 apparaten ontvangenIedere mix van Simply Works producten kan

aangesloten wordenUSB aansluitingZowel voor Mac als voor PC geschiktGeen extra software

nodig om te installeren

Prijs: 78.75 SKU: AC53

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/simply-works-switch-392
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/applicator
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/clevy-toetsenbord
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/simply-works-receiver


115

Copyright 2015 Eelke Verschuur.  Tel: . Email: webwinkel@eelkeverschuur.nl 16-03-2015

PDF Catalog Print > Simply Works

Control

Omschrijving: Draadloos bedienen van aangepast speelgoed gaat met deze Control box.Het werkt in

combinatie met ieder Simply Works bedieningselement zoals de Switch 125 en de zelfs de

Joystick.In combinatie met de Send kan een gewone knop met een standaard 3,5 mm. jack

aangesloten worden.De control is klein van formaat 6,5 x 9 cm en kan zodoende ook op een

speelgoed beestje gebonden worden.Vier verschillende bedieningen kunnen ingesteld

worden op de Control.Direct: De actie treed op als de knop is ingedrukt en stopt bij

loslaten.Latched: Bij de eerste activatie gaat het speelgoed werken en bij de tweede stopt

het weer.Seconden: een aantal seconden waarop het speelgoed in actie blijft kan ingevoerd

worden.Minuten: nu kan het aantal minuten worden ingesteld.Werkt op 2 AAA batterijen

Prijs: 115.95 SKU: SB40

Smooth Talker

Omschrijving: Eén schakelaar, verschillende mogelijkheden. Dat is de Smooth Talker. Deze knop lijkt een

beetje op de Big Mack. De knop van de Smooth Talker is echter lichter te bedienen mede

door de schuine hoek. Nog meer mogelijkheden van de Smoothéén tot vier boodschappen

kunnen onder de knop worden opgeslagenregelbare afspeelwijze (op een rij of random, luid

of zacht)twee minuten opnamecapaciteitgoede en luide geluidskwaliteitgeschikt voor

auditieve scanninggeschikt om draadloos speelgoed op aan te sluiten en te bedienenvoor

het bedienen van de computer met een enkele knop, maar dan moet er een tussenkastje bij

gebruikt worden, bv.  de Simply Switch USBinclusief houdertje voor pictogrammet

Nederlandse gebruiksaanwijzing en tips hoe de Smooth Talker te gebruikenDe Smooth

Talker heeft meer mogelijkheden dan de Big Mack.Technische gegevens:Afmeting: 22 x 18

cmSpraakopname tijd 2 minutenWerkt op een 9 Volt batterij (speciaal door ons

meegeleverd)Eelke Verschuur geeft je graag advies om te komen tot de juiste keuze

Prijs: 165.4 SKU: PP85

Control Lite

Omschrijving: Draadloos bedienen van aangepast speelgoed gaat met deze Control Lite.Het werkt in

combinatie met ieder Simply Works bedieningselement zoals de Switch 125 en de zelfs de

Joystick.In combinatie met de Send kan een gewone knop met een standaard 3,5 mm. jack

aangesloten worden.De control lite is klein van formaat 6,5 x 9 cm en kan zodoende ook op

een speelgoed beestje gebonden worden.

Prijs: 88.99 SKU: SB43

Control Pro

Omschrijving: Draadloos bedienen van aangepast speelgoed gaat met deze Control Pro.Het werkt in

combinatie met ieder Simply Works bedieningselement zoals de Switch 125 en de zelfs de

Joystick.In combinatie met de Send kan een gewone knop met een standaard 3,5 mm. jack

aangesloten worden.Vier verschillende bedieningen kunnen ingesteld worden op de

Control.Direct: De actie treed op als de knop is ingedrukt en stopt bij loslaten.Latched: Bij de

eerste activatie gaat het speelgoed werken en bij de tweede stopt het weer.Seconden: een

aantal seconden waarop het speelgoed in actie blijft kan ingevoerd worden.Minuten: nu kan

het aantal minuten worden ingesteld.

Prijs: 202.85 SKU: SB41

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/simply-works-control
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/smooth-talker
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/control-lite
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/control-pro
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 Send

Omschrijving: Draadloos speelgoed bedienen met de Simply Works send,  een klein kastje waar een

schakelaar (met 3,5 mm jack) op aangesloten kan worden. De Send werkt samen met de

Receiver of de Control.De Send maakt van een gewone schakelaar in samenwerking met de

Control een draadloze schakelaar.Op de Send kan ook de hoofdbediening van bv. een

Adremo rolstoel worden aangesloten. Maar nog veel meer schakelaars zijn denkbaar (voet-

pufschakelaar). De afstand tot het de bedienen element kan 10 meter zijn. Werkt op 2 AAA

batterijen (niet meegeleverd)

Prijs: 97.5 SKU: SB39

Simply Works trackball met receive

Omschrijving: Deze draadloze Trackball kan gebruikt worden in combinatie met de Receiver of andere

control boxen van Simply Works. Het is een robuuste en stevige trackball, die goed op tafel

blijft staan.  De maximale afstand tussen Trackball en Receiver mag maximaal 10 meter zijn

Gebruikt een radiografische verbinding Stevige behuizing De bal is door een lichte aanraking

al te bedienen De schuin oplopende kast zorgt voor een goede steun van de hand Linker en

rechter muistoets geïntegreerd (rode en gele knop)Geschikt voor Mac en PCWerkt op een

9V batterij (niet inbegrepen)INCLUSIEF de Simply Works Receiver (ontvanger)

Prijs: 289.25 SKU: AC59

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/simply-works-send
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/simply-works-trackball
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Applicator

Omschrijving: Met de Applicator sluit je draadloos via Bluetooth een enkele knop of schakelaar aan op je

iPad. Je bladert door je muziek en kiest met die ene knop wat je wilt horen.Voor Apps die

aangepast zijn voor schakelaargebruik  is deze Applicator zeer geschikt.Eén  of meer

(maximaal 4) schakelaar(s) met een 3.5 mm. Switch jack  sluit je direct aan op de

Applicator.Voor het bedienen van de iPad, iPone of iPod kun je de schakelaar instellingen in

de bedieningssoftware van Apple IOS7 activeren. De Applicator biedt heel veel

mogelijkheden om m.b.v. scanning jouw Apple apparaat te bedienen. Ben je op zoek naar

geschikte Apps, dan kunnen we altijd ideeën geven.Eerst de gebruiksaanwijzing bestuderen?

Wij mailen deze graag door.Afmetingen: 90 x 64 x 18 mm Bereik: 20 meterAansluitingen

voor 4 sachakelaars met een 3.5 mm. Switch jackof gebruik de draadloze schakelaars uit de

Simply Works reeks

Prijs: 154.5 SKU: AC11

Big Grips

Omschrijving: Big Grips Frame™ is de iPad beschermhoes voor kinderen, die gemakkelijk vast te houden

is.Licht van gewicht, zacht, makkelijk schoon te houden en biedt optimale bescherming voor

jouw iPad.Big Grips Stand™ is de standaard om de steun in te zetten, zodat deze voor je

staat. De Big Grips Frame en standaard zijn bieden niet alleen bescherming voor je iPad

maar zijn ook:gemaakt van niet giftig materiaalBPA, lood en latex-vrijvrij van Phthalate en

PVCbestand tegen olie, chemicaliën, vlekken, schimmels en ziektekiemenduurzaam en

lichtgewichtmakkelijk schoon te houdenGeschikt voor iPad 2,3 en 4 (ipad Air op

aanvraag)Leverbaar in groen en blauw (op aanvraag in grijs of paars)

Prijs: 69.9 SKU: AC103

Flexzi2

Omschrijving: Gekleurde en lichtgewicht standaard voor iPad. De Flexi is gemaakt van stevig en flexibel

plastic. Door de buizen is mogelijk deze alle kanten op te buigen en precies de positie te

bepalen die je zelf wil.Deze dubbele Flexzi kan met gemak een iPad dragen. De iPad wordt er

met klittenband op bevestigd.Met de klem zet je Flexzi2 vast op een tafel of op de buis van

een rolstoel.Afmetingen:30 cm. langGewicht 1,6 kg.Gebruikte klem komt uit de fotowereld

en staat garant voor stevigheid.Klittenband voor 1 apparaat meegeleverd.Als extra optie kun

je de Ipad hoes bestellen. Deze kun je dan direct op de aansluiting bevestigen.Kleur van de

buis is groen, roze of zwart

Prijs: 99.5 SKU: AC99

Ipad hoes voor Flexzi2

Omschrijving: Deze iPadhoes is geschikt voor gebruik samen met de Flexzi2.De bevestiging op de

achterzijde van deze hoes sluit aan op het uiteinde van de Flexzi2.Deze foamhoes kan alleen

met de bevestiging geleverd worden.Het is een lichtgewicht bescherming van jouw

iPadPassend voor iPad 2,3 en 4

Prijs: 26.5 SKU: AC101

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/applicator
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/big-grips
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/flexzi2-1329
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/ipad-hoes-voor-flexzi2
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GoNow iPad Case voor iPad air 

Omschrijving: De ergonomisch ontworpen GoNow Case is een handige extra stevige draaghoes voor een

iPad air.De kast is van stevig plastic en heeft een goed handvat. Verschil met de andere

ontwerpen is dat de top en onderrand een extra rubberen bescherming hebben.Bovendien

heeft deze beschermhoes twee uitvouwbare steunen waardoor je deze ook recht voor je

neer kan zetten.Absorbeert schokken nog beter dan standaard en gekleurde modellen.Door

het ontwerp van de kast verbetert het geluid en akoestiek.Volumeknop en ingang

oplaadstation blijven perfect bereikbaar.Letop: We kunnen de veiligheid van jouw  iPad niet

garanderen, op de GoNow iPad kast krijg je garantie van 1 jaar.Is geschikt voor iPad air

Prijs: 122.15 SKU: AC93

Ipad hoes voor Flexzi2 iPad air

Omschrijving: Deze iPadhoes is geschikt voor gebruik samen met de Flexzi2.De bevestiging op de

achterzijde van deze hoes sluit aan op het uiteinde van de Flexzi2.Deze foamhoes kan alleen

met de bevestiging geleverd worden.Het is een lichtgewicht bescherming van jouw

iPadPassend voor iPad air

Prijs: 26.5 SKU: AC104

Flexzi3

Omschrijving: De flexzi gaat over flexibiliteit!Deze vrolijke en lichtgewicht flexzi3 is een standaard voor je

iPad. De Flexi is gemaakt van stevig en flexibel plastic. Door de buizen is mogelijk deze alle

kanten op te buigen en precies de positie te bepalen die je zelf wil.Deze drie dubbele Flexzi

kan met gemak een iPad dragen. De iPad in hoes geschoven en daarmee op de steun

bevestigd.Met de klem zet je Flexzi3 vast op een tafel of op de buis van een rolstoel.Het

gewicht dat de steun kan dragen hangt af van de hoek, positie en de lengte van de Flexzi. Op

de foto zie je dat Ipad steunt op het rolstoelblad.Afmetingen:45 cm. langIpad hoes van

stevig foam meegeleverd. Geef bij bestelling of door of de hoes voor iPad2,3,4, of voor iPad

air is!

Prijs: 135.5 SKU: AC98

Flexzi uitbreidingsset voor Flexzi 2

Omschrijving: Heb je extra klittenband nodig of wil je de Flexzi langer maken?Met deze set kan dat

allemaal.Je krijgt 2 stukjes buis van totaal 30 cm. lang. en 2 stukken rond klittenbandAlleen

bruikbaar voor een Flexzi 2

Prijs: 12.75 SKU: AC100

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/gonow-ipad-case-extra-stevig
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/ipad-hoes-voor-flexzi2-ipad-air
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/flexzi3-1222
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/flexzi-uitbreidingsset
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Clevy draadloos toetsenbord met ontvanger voor iPad

Omschrijving: Op dit robuuste Clevy toetsenbord staan schrijfletters, dat geeft kinderen steun en overzicht.

De toetsen zijn vier keer zo groot als die van een gewoon toetsenbord. Het gebruik van

kleine letters (schrijfletters) op de toetsen is fijn voor de kinderen doordat ze typen in

dezelfde letters als waarin ze leren schrijven.  Je kunt hiermee gewoon typen op de iPad

(met uitzondering van de toetsen Insert, Delete, Home, End, Page Up and Page Down, die

niet door de iPad worden ondersteund).Bij dit toetsenbord wordt de Simply Works for iPad

meegeleverd, aansluiten middels Blue Tooth en je kunt direct aan de slag.Qwerty

uitvoering.Op verzoek ook leverbaar in Azerty uitvoering

Prijs: 337.5 SKU: AC71

GoNow iPad Case

Omschrijving: De ergonomisch ontworpen GoNow Case is een handige stevige draaghoes voor een iPad.De

kast is van stevig plastic en heeft een goed handvat.Absorbeert schokken.Door het ontwerp

van de kast verbetert het geluid en akoestiek.Volumeknop en ingang oplaadstation blijven

perfect bereikbaar.Letop: We kunnen de veiligheid van jouw  iPad niet garanderen, op de

GoNow iPad kast krijg je garantie van 1 jaar.Is geschikt voor iPad 2,3, en 4 (niet voor iPad air)

Prijs: 78.5 SKU: AC82

Clevy toetsenbord draadloos

Omschrijving: Op dit robuuste Clevy toetsenbord staan schrijfletters, dat geeft kinderen steun en overzicht.

De toetsen zijn vier keer zo groot als die van een gewoon toetsenbord. Het gebruik van

kleine letters (schrijfletters) op de toetsen is fijn voor de kinderen doordat ze typen in

dezelfde letters als waarin ze leren schrijven. Met dit draadloze toetsenbord heb je geen last

meer van hinderlijke snoeren. LET OP: Werkt alleen samen met de Receive van Simply

Works. Bestel voor een volledige set artikelnummer AC30.Toetsenbord en Dyscover

(fonetische spelling) zijn twee afzonderlijke artikelen en moeten beide besteld worden om

van de voordelen van de Dyscover gebruik te kunnen maken. Het draadloze toetsenbord

combineert ook met de Dyscover.Alleen in qwerty uitvoering leverbaar.Op verzoek ook als

Azerty leverbaar.

Prijs: 144.95 SKU: AC54

Simply Works for iPad

Omschrijving: Simply works voor iPad is een interface kastje dat je via Bluetooth aansluit op je iPad, iPone

of  Ipod, waarmee je deze met een schakelaar kunt bedienen.In iOS7, de besturingssoftware

van de apparaten, kun je schakelaar instellingen activeren. Op die manier kun je alle iPad

functies bedienen, zoals muziek, iBooks, camera etc. Je kunt hiermee veel Apps gebruiken,

ook al deze niet speciaal zijn aangepast voor schakelaar gebruik.Simply works voor iPad

werkt in combinatie met de Draadloze schakelaars uitdezelfde serie. Deze moet je nog apart

aanschaffen.Met de Simply works voor iPad kun je het Clevy toetsenbord draadloos

aansluiten op de iPad. Daarvoor schaf je ook de draadloze Clevy toetsenbord aan.Je kunt nu

gewoon typen op de iPad (met uitzondering van de toetsen Insert, Delete, Home, End, Page

Up and Page Down, die niet door de iPad worden ondersteund).Afmetingen: 90 x 64 x 18

mm Bereik: 20 m

Prijs: 199.95 SKU: AC85

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/clevy-toetsenbord-voor-ipad
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/gonow-ipad-case
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/clevy-toetsenbord-1199
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/simply-works-for-ipad
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In Print

Omschrijving: Deze versie kan op 1 PC geïnstalleerd worden. De software is volledig in het Nederlands en

voorzien van een duidelijke Nederlandstalige handleiding. Wil je meer licenties bestellen of

wil je breder geïnformeerd worden over de mogelijkheden van de software neem dan

contact met ons op.In Print is geschikt voor gebruik in Windows7 en 8, Xp en VistaKlik

hier om nog meer informatie over dit programma te bekijken.

Prijs: 209.85 SKU: CIP

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/communicate-in-print-2-8


122

Copyright 2015 Eelke Verschuur.  Tel: . Email: webwinkel@eelkeverschuur.nl 16-03-2015

PDF Catalog Print > Symwriter

Symwriter

Omschrijving: Communicate Symwriter is een eenvoudige tekstverwerker waarbij met symbolen getypt

kan worden. Geschikt voor kinderen die beginnen met leren lezen en schrijven. Doordat bij

ieder geschreven woord een symbool verschijnt en het woord uitgesproken wordt, leren

kinderen sneller de betekenis van een woord kennen. De symbolen verschijnen automatisch

boven de tekst of in een venster naast het tekstdocument. Kinderen die niet met het

toetsenbord kunnen schrijven kunnen uit een dynamisch kaart (ook wel raster genoemd) op

het scherm, de symbolen en woorden kiezen en in de tekst plaatsen. Symwriter beschikt

bovendien over een krachtige spellingscontrole, waarbij m.b.v. symbolen het juiste woord

gekozen kan worden. Zoals alle Widgit programma’s beschikt ook Symwriter over

spraakuitvoer. Bovendien kan het programma ook in het Engels gebruikt worden, een

prachtige ondersteuning voor kinderen die beginnen met het leren van Engels. Ook hier

weer zorgt de spraakuitvoer voor de benodigde auditieve feedback en de symbolen voor de

visuele ondersteuning.Symwriter is geschikt voor gebruik in Windows XP, Vista, Windows 7

32 en 64 bits Kan ook in een netwerk geïnstalleerd worden. Kijk op de website voor de

aanwijzingen bij het installeren.Klik hier om nog meer informatie te bekijken.

Prijs: 253.7 SKU: CSW

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/communicate-symwriter
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First Keys

Omschrijving: First Keys bevat een reeks oefeningen die de ontwikkeling van de woordenschat en het

omgaan met het toetsenbord op een leuke manier stimuleert. Voor een optimale aansluiting

op het leesonderwijs en het aanleren van de klank-teken koppeling, zijn de Clevy Dyscover

layout en de bijbehorende klanken software in First Keys geïntegreerd.Klik hier om nog meer

informatie over dit programma te bekijken.

Prijs: 202.85 SKU: FK

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/first-keys
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By Choice

Omschrijving: By Choice is een interactief programma met veel speel- en leeractiviteiten.Alle oefeningen

zijn zowel met de muis als met schakelaars te bedienen, waardoor de software ook geschikt

is voor kinderen die aangepaste computerbediening gebruiken.75 oefeningen van diverse

niveau’sauditieve feedbackmet beloningen om de leerlnigen te motiverengeschikt voor

schakelaar gebruikzeer geschikt voor aanraakscherm of digitaal schoolbordeigen oefeningen

maken met de editor Klik hier om meer informatie te bekijken.By Choice is geschikt voor

gebruik in Windows XP tot Windows 7 en 8.Kant en klare oefeningen kunnen gedownload

worden van Symbolenplein.

Prijs: 209.85 SKU: CBC

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/communicate-by-choice
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1st Mouse

Omschrijving: Met 1st Mouse leren kinderen op een leuke manier met de muis omgaan. De activiteiten zijn

eenvoudig en overzichtelijk en voorzien van motiverende beloningen. Dit is een prima

vervanger voor Biobytes. Kinderen leren stap voor stap bewegen, klikken en slepen met de

muis.Klik hier voor een video.De software draait op Windows computers van XP tot W7 64

bits.De genoemde prijs is voor 1 licentie.Een ideale combinatie met de Chestermuis. (wordt

niet meegeleverd)

Prijs: 38.15 SKU: FM

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/1st-mouse
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CD SFW 3.4

Omschrijving: De nieuwste up-date van Symbol for Windows (november 2009).Deze CD is als up-date te

gebruiken om over de aanwezige SFW software op de computer heen te zetten. Kan ook als

demo CD rom gebruikt worden, waarbij geen print en opslagmogelijkheden zijn en slechts

heel beperkt de symbolen worden getoond.Belangrijke wijzigingen in de 3.4. versie zijn te

vinden in Document Maker (typen met symbolen is versneld, scanningfuncties verbeterd),

Flexlex (grammaticale vervoeging) en Paper Chart Maker (ook PNG afbeeldingen kunnen

geïmporteerd).Mocht u nog een oude paralelle dongel hebben (die past op de

printerpoort).Wanneer voor het eerst begonnen wordt met Symbol for Windows, moet een

keuze gemaakt worden uit minimaal één programma (Paper Chart Maker, Document Maker

of andere) en minimaal één symbolen bibliotheek. De CD wordt in dat geval gratis

meegeleverd en de registratie van de software verloopt middels een dongel of een

registratiecode in de computer.U kunt via de Update Wizard op www.symbolforwindows.eu

deze laatste up-dates kosteloos binnen halen.

Prijs: 10.2 SKU: CD SFW

Paper Chart Maker

Omschrijving: Een programma dat draait onder Symbol for Windows.Het meest populaire programma voor

het samenstellen en afdrukken van communicatiekaarten, mappen, of ander materiaal ter

ondersteuning van de communicatie. Op het scherm ziet een kaart eruit als een raster. Elk

veld in het raster kan gevuld worden met symbolen, plaatjes, tekst en een tekstregel.Het is

ook mogelijk om de kaart anders op te maken: groter of kleiner, met meer of minder rijen en

kolommen, andere hoeken voor de velden enz. Elk veld op de kaart kan een andere

achtergrondkleur krijgen.Ook kan de hele kaart een andere achtergrondkleur krijgen.Het

programma is bedoeld voor de ouders, therapeuten en anderen die symbool taalgebruikers

begeleiden.Altijd in combinatie te gebruiken met een symboolbibliotheek.Genoemde prijs is

voor een enkele licentie en excl. de symboolbibliotheek. Op aanvraag informatie over

meerdere licentie of aanvulling op reeds aanwezige onderdelen van Symbol for Windows.

Prijs: 260.15 SKU: PCM

Export Programma

Omschrijving: Een programma dat draait onder Symbol for Windows.Hiermee kunnen symbolen,

afbeeldingen en foto's uit Symbol for Windows databases in andere teksten of programma's

gebruikt worden. Bijvoorbeeld te exporteren naar een Word document, het klembord of een

printer.Het Export Programma heeft veel opties. U kunt de achtergrondkleur instellen, de

afmeting veranderen, een kader om de afbeelding plaatsen en de tekst wijzigen. Of u kunt

exporteren hangt mede af van de bestemming (printer, klembord of bestand) en het

bestandstype. Als de afbeelding in het oorspronkelijke formaat wordt opgeslagen kan er

niets aan de afbeelding worden veranderd of toegevoegd.Het programma is gemaakt voor

leraren, therapeuten, ouders, technici en anderen die symbooltaalgebruikers

ondersteunenAltijd in combinatie te gebruiken met een symboolbibliotheek. Genoemde

prijs is voor een enkele licentie en exclusief de symboolbibliotheek. Op aanvraag informatie

over meerdere licentie of aanvulling op reeds aanwezige onderdelen van Symbol for

Windows.

Prijs: 260.15 SKU: EXP

Personal Communicator

Omschrijving: Een programma dat draait onder Symbol for Windows.Een communicatiehulpmiddel voor

symbooltaalgebruikers die niet kunnen spreken of daar moeite mee hebben. Het helpt hen

zich snel en duidelijk uit te drukken in gesproken taal. Alles wat ze nodig hebben is dit

programma, een eigen 'kaart', een spraaksynthesizer en/of een geluidskaart. Geschikt als

oefenprogramma voor therapeuten.Personal Communicator kan ook gebruikt wordt met

een aangepaste bediening en is onlangs aangepast voor gebruikers van een My Tobi

(oogaanwijzen).

Prijs: 317.25 SKU: PC

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/cd-sfw-3-4
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/sfw-paper-chart-maker
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/sfw-export-programma
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/sfw-personal-communicator
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Document Maker

Omschrijving: Een tekstverwerker voor symbolen. Hiermee kunnen symboolgebruikers bijvoorbeeld

brieven, gedichten en verhalen schrijven. Documenten kunnen uitgeprint worden,

opgeslagen op schijf en weer geopend en veranderd worden of zelfs per e-mail worden

verstuurd!Het programma kan worden aangepast aan de capaciteiten van elke gebruiker, zo

gaat in de 'scanning'-stand de bediening via schakelaars of kan in de speciale knoppenbalk

voor minder knoppen gekozen worden om de bediening voor iemand minder complex te

maken.Ook voor niet-gehandicapte symbooltaalgebruikers is de Document Maker zeer

bruikbaar. Zij kunnen er bijvoorbeeld lesmateriaal of woordenlijsten mee maken.Voor de

gebruiker wordt een indivuele vocabulaire gemaakt (voornamelijk met Vocabulary Maker).

Door met de muis op een symbool te klikken, wordt het symbool in de brief geplaatst. Onder

elk symbool komt het bijbehorende woord te staan.

Prijs: 260.15 SKU: DM

Vocabulary Maker

Omschrijving: Een programma dat draait onder Symbol for Windows.Voor het maken van individuele

vocabulaires. Geschikt voor ouders, leraren, therapeuten die communicatiemateriaal voor

symboolgebruikers maken.Een individuele vocabulaire geeft de gebruiker in de andere

Symbol for Windows programma's optimale toegang tot een beperkte (of aan de gebruiker

aangepaste) selectie van symbolen. Deze module is aan te bevelen in combinatie met

Document Maker of het e-mail programma.De Pictowereld vocabulaire is gemaakt met

Vocabulary Maker.Altijd in combinatie te gebruiken met een symboolbibliotheek.

Genoemde prijs is voor een enkele licentie en exclusief de symboolbibliotheek. Op aanvraag

informatie over meerdere licentie of aanvulling op reeds aanwezige onderdelen van Symbol

for Windows.

Prijs: 127.05 SKU: VM

Multiple Choice

Omschrijving: Een programma uit de Symbol for Windows reeks.Om multiple choice oefeningen met

verschillende symbolen of foto's te maken en te spelen. Een soort lotto dus voor

symboolgebruikers, waarbij een keuze gemaakt kan worden uit 2, 3 of 5 kaartjes. Voor het

samenstellen of veranderen van de te kiezen plaatjes is hulp van een begeleider nodig. Kan

ondersteund met eigen geluid.Werkt uitstekend met aangepaste bediening zoals

scanning.Bij voorkeur te gebruiken in combinatie met een symboolbibliotheek uit de Symbol

for Windows bibliotheek. Kan ook later toegevoegd worden aan eventueel reeds aanwezige

Symbol for Windows op uw computer.Op aanvraag informatie over meerdere licenties.

Prijs: 127.05 SKU: MC

Memory

Omschrijving: Een programma uit de Symbol for Windows reeks.Een spel voor symbooltaalgebruikers. Op

de kaartjes in dit Memory-spel staan symbolen uit één of twee symbooldatabases. Het kan

door één of twee spelers gespeeld worden en is met de muis of via schakelaars te bedienen.

Voor het veranderen van de instellingen is de hulp nodig van een familielid, vriend of

leraar.Bij voorkeur te gebruiken in combinatie met een symboolbibliotheek uit de Symbol for

Windows bibliotheek. Kan ook later toegevoegd worden aan eventueel reeds aanwezige

Symbol for Windows op uw computer.Op aanvraag informatie over meerdere licenties.

Prijs: 127.05 SKU: Mem

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/sfw-document-maker
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/sfw-vocabulary-maker
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/sfw-multiple-choice
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/sfw-memory
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PCS symbolen

Omschrijving: In combinatie met de verschillende programma onderdelen van Symbol for Windows is het

noodzakelijk apart een symbool bibliotheek aan te schaffen. Kenmerkend van Symbol for

Windows is de bijzondere zoekstrategie. Hiermee kan op categorie of subcategorie gezocht

worden en heeft men snel en duidelijk een overzicht van wat voor symbolen over een

bepaald onderwerp gaan. Bovendien wordt het zoeken naar synoniemen hiermee

vereenvoudigd.PCS symbolen zijn eenvoudige direct herkenbare lijntekeningen in zowel

kleur als zwart-wit. Er is een grote variatie van sterk gestileerde "rebus-achtige"

stokpoppetjes tot realistische weergave van personen, dieren, voorwerpen en

voedingsmiddelen.De kleuren versie geeft een vrolijk uitziend resultaat, welke veelal positief

door ouders en kinderen worden ontvangen.Er bestaan op dit moment ongeveer 9000

symbolen, waaronder veel synoniemen. Veelal is een keuze mogelijk tussen of de stilistische

vertoning of de meer concrete.Andere benamingen voor de PCS symbolen zijn PECS of

Boardmaker.

Prijs: 381.15 SKU: PCS

Widgit symbolen

Omschrijving: In combinatie met de verschillende programma onderdelen van Symbol for Windows is het

noodzakelijk apart een symbool bibliotheek aan te schaffen.Kenmerkend van Symbol for

Windows is de bijzondere zoekstrategie. Hiermee kan op categorie of subcategorie gezocht

worden en heeft men snel en duidelijk een overzicht van wat voor symbolen over een

bepaald onderwerp zijn. Bovendien wordt het zoeken naar synoniemen hiermee

vereenvoudigd.Widgit Software bestaat momenteel uit ruim 12.000 symbolen en kan meer

dan 20.000 woorden vertegenwoordigen. De Widgit pictogrammen worden wereldwijd

toegepast voor onderwijs en communicatie toepassingen.De Widgit symbolen vallen op

door de eenvoud en consistentie in ontwerp. Daardoor zijn de symbolen geschikt voor alle

leeftijden. Er is een duidelijke structuur in te herkennen. Er zijn meer dan 12.000 symbolen

die zowel in kleur als zwart wit weergegeven kunnen worden. 

Prijs: 121 SKU: WIDG

Visitaal

Omschrijving: In combinatie met de verschillende programma onderdelen van Symbol for Windows is het

noodzakelijk apart een symbool bibliotheek aan te schaffen. Kenmerkend van Symbol for

Windows is de bijzondere zoekstrategie. Hiermee kan op categorie of subcategorie gezocht

worden en heeft men snel en duidelijk een overzicht van wat voor symbolen over een

bepaald onderwerp zijn. Bovendien wordt het zoeken naar synoniemen hiermee

vereenvoudigd.De Visitaal pictogrammen zijn ontworpen om voor kinderen een eenvoudig

goed waar te nemen systeem te ontwikkelen. (Voorheen was de benaming van deze

pictogrammen Vijfhoek.)Het zijn gestileerde witte silhouetten tegen een zwarte

achtergrond, met zo weinig mogelijk details. Er zijn alleen details toegevoegd als deze een

bijdrage leveren aan de betekenis Zo bestaan de hoofden van mensen uit witte rondjes

zonder details als haren en oren. Sommige uitbeeldingen zijn zo sterk gestileerd dat het

resultaat minder goed herkenbaar is. Bij de Visitaal pictogrammen is de tekst in het plaatje

opgenomen. Er zijn ongeveer 1200 pictogrammen.We zien deze pictogrammen veel

toegepast in dagprogramma's, bij bewegwijzering en natuurlijk in communicatiekaarten of

-klappers of in combinatie met een elektronisch hulpmiddel.

Prijs: 175.45 SKU: VISI
Picture This

Omschrijving: In combinatie met de verschillende programma onderdelen van Symbol for Windows is het

noodzakelijk apart een symbool bibliotheek aan te schaffen. Picture This is een Amerikaanse

fotocollectie met meer dan 5000 foto’s. De foto’s zijn direct te gebruiken in de SFW

software. Het zijn duidelijke en vaak realistische foto’s, die goed te gebruiken zijn als het om

realistische weergave van voorwerpen en dieren gaat. Het zijn Amerikaans georiënteerde

foto’s, waarvan een deel niet aansluit bij onze cultuur. Voor gebruik in de communicatie

wellicht minder geschikt, maar als extra database, bijvoorbeeld voor het maken van

spelmaterialen, zeer geschikt.

Prijs: 260.15 SKU: PT

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/pcs-symbolen-voor-sfw
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/widgit-symbolen
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/visitaal-voor-sfw
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/picture-this
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BETA prenten

Omschrijving: In combinatie met de verschillende programma onderdelen van Symbol for Windows is het

noodzakelijk apart een symbool bibliotheek aan te schaffen. Kenmerkend van Symbol for

Windows is de bijzondere zoekstrategie. Hiermee kan op categorie of subcategorie gezocht

worden en heeft men snel en duidelijk een overzicht van wat er voor symbolen over een

bepaald onderwerp zijn. Bovendien wordt het zoeken naar synoniemen hiermee

vereenvoudigd.Deze verzameling van afbeeldingen is ontstaan uit een eerdere reeks van

pictogrammen ontwikkeld door een groep logopedisten verbonden aan een school voor

bijzonder onderwijs in België. Het is een gecomputeriseerd systeem. De afbeeldingen zijn

daardoor enigszins gestileerd, maar toch realistisch weer gegeven lijnfiguren. De prenten

staan in een vierkant kader met daarboven de tekst. Er wordt veel gebruik gemaakt van

conventionele tekens als pijlen, doorhalingen en "stripbibbers" (deze laatste om de

beweging aan te duiden). Deze tekens vragen veelal meer abstractie vermogen.De weergave

van personen is altijd op gelijke wijze, een hoofd met opvallend zwarte haren, hetgeen de

aandacht nog wel eens af kan leiden. Bij het uitdrukken van activiteiten worden de

neutraliteit benadrukt door altijd lege rondjes als hoofd te gebruiken.De prenten zijn zowel

in kleur als in zwart-versie te gebruiken.Omdat het een Belgisch systeem betreft vinden we

er veelal voor ons bekende weergaven van bv. feesten, etenswaren e.d.

Prijs: 317.6 SKU: BETA

Weerklankbibliotheek

Omschrijving: In combinatie met de verschillende programma onderdelen van Symbol for Windows is het

noodzakelijk apart een symbool bibliotheek aan te schaffen. Een bibliotheek met

weerklankfoto's. Foto's zijn een goed communicatiemiddel omdat de inhoud ervan een

weergave van de werkelijkheid is. De weerklankfoto's voldoen daar voor een deel aan. Met

name bij het weergeven van concrete voorstellingen (etenswaar, speelgoed etc) kunnen

foto's verduidelijkend zijn. De Weerklankbilbiotheek wordt gebruikt bij kinderen die

behoefte hebben aan een concrete ondersteuning of visuele weergave van de

werkelijkheid.Tevens worden de Gebarenfoto's meegeleverd. Deze zijn uitstekend te

gebruiken om bijvoorbeeld het gebaar van de week te printen en voor ouders en

groepsleiding om een overzicht te maken van gebaren die een kind geleerd heeft.

Prijs: 260.15 SKU: WKB

Bliss symbolen

Omschrijving: In combinatie met de verschillende programma onderdelen van Symbol for Windows is het

noodzakelijk apart een symbool bibliotheek aan te schaffen. Het Bliss-symbolensysteem is

een verzameling van basis-symbolen die onderverdeeld kunnen worden in 'pictografische

d.w.z. direct herkenbare symbolen en 'ideografische', d.w.z. afleidbare symbolen.

Prijs: 260.15 SKU: BLISS

Beeldlezen

Omschrijving: In combinatie met de verschillende programma onderdelen van Symbol for Windows is het

noodzakelijk apart een symbool bibliotheek aan te schaffen. Het is een grafisch

symbolensysteem dat bestaat uit concreet en stilistisch getekende plaatjes. Het zijn alleen

zwart-wit plaatjes, die meestal direct herkenbaar zijn. Het onderscheid in woordsoorten

wordt aangegeven door vormgeving of door toevoeging van extra elementen. Zo hebben

alle werkwoorden een soort 'kronkelende pijl’ onder het plaatje, hetgeen het uiterlijk

abstracter maakt dan de bedoeling is. De getallen worden met stippen opgenomen, de

dagen van de week hebben één soort symbool, ook weer met stippen aangegeven welke dag

in de week het is.De lidwoorden zijn geschreven.Er is een redelijke hoeveelheid symbolen

met betrekking tot diverse activiteiten.Er zijn ongeveer 1100 tekens.

Prijs: 260.15 SKU: BLZ

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/beta-prenten-voor-sfw
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/weerklankbibliotheek
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/bliss-symbolen-voor-sfw
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/beeldlezen
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Handycup

Omschrijving: De bekende Handycup ® uit een hoogwaardige polycarbonaat. Deze nieuwe beker is nog

beter bestand tegen vallen en schade door de vaatwasser. Ontwikkeld door Deense

ergotherapeuten. De Handycup® biedt een handige en originele oplossing voor kinderen en

volwassenen om het drinken te vergemakkelijken. Het schuine design maakt het slikken

vlotter, men hoeft het hoofd niet naar achter te bewegen. Met de twee grote handvatten is

de beker goed vast te houden. Door de brede voet valt de Handycup® niet makkelijk om.

Transparant zodat steeds duidelijk is hoeveel vloeistof er in de Handycup® . De tuitdeksel

heeft een opening van 4mm. Inhoud: 237ml Gewicht: 112g

Prijs: 9.95 SKU: HD13

Rietjes met terugloopbeveiliging 

Omschrijving: 15 Uniflow rietjes die voorkomen dat de vloeistof terugzakt in het rietje.Heel handig deze

rietjes, want de vloeistof die je opzuigt blijft in het rietje zitten. Dus ook als je minder kracht

hebt om te zuigen, kun je toch met een rietje drinken.  De vloeistof zakt niet terug in het

rietje nadat je je mond weghaalt.De rietjes zijn extra lang (28 cm.) en kunnen uitgetrokken

worden tot een lengte van 33 cm. In een pak zitten 15 rietjes.Hygiënisch, na gebruik gooi je

het rietje weg.Niet geschikt voor dikke of koolzuurhoudende vloeistof.Doelgroepen: voor

iedereen die moeilijk uit een rietje kan drinken, mensen met beperkte

bewegingsmogelijkheden bv. Parkinson patiëntenKleur: zwartJe kunt het rietje vastzetten

met de Strawberri.

Prijs: 24.95 SKU: HD62

Strawberi rietjeshouder

Omschrijving: Met de Strawberi blijft het rietje stevig tegen de rand van het glas of flesje zitten.Zo kun je

zonder hulp drinken uit een rietje.Kan voor vele soorten glazen of flesjes gebruikt worden.

Ook heel geschikt voor flesjes met koolzuurhoudende drank. Past zelfs op een

wegwerpbekerNeem de Strawberi overal mee naar toe.Alle standaard rietjes van 6 mm

passen in de houder.Kan in de vaatwasser.Aantal: 5 Kleur rood

Prijs: 7.95 SKU: HD63

Duoclip

Omschrijving: Een unieke oplossing om van een gewone beker een beker met 2 handvaten te maken.Zo

kun je een beker stabieler vasthouden.Ook geschikt om te gebruiken voor een

glas.Beschermt ook bij een beker met warme drank.Gemakkelijk vast te maken aan de beker

en daardoor geschikt om overal te gebruiken (ook in een café of restaurant)Geschikt voor

een beker vanaf 11 cm hoogKan in de vaatwasser

Prijs: 22.95 SKU: HD65

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/handycup
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/rietjes-met-terugloopbeveiliging
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/strawberi-rietjeshouder
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/duoclip
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Handycup® gekleurd

Omschrijving: De bekende Handycup ® uit een hoogwaardige polycarbonaat.Ontwikkeld door Deense

ergotherapeuten.De Handycup® biedt een handige en originele oplossing voor kinderen en

volwassenen om het drinken te vergemakkelijken. Het schuine design maakt het slikken

vlotter, men hoeft het hoofd niet naar achter te bewegen. Met de twee grote handvatten is

de beker goed vast te houden. Door de brede voet valt de Handycup® niet makkelijk om.  De

tuitdeksel heeft een opening van 4mm. Inhoud: 237ml Gewicht: 112g. De tuitdeksel wordt

meegeleverd.De Handycup ® is leverbaar in de kleuren blauw, groen, rood en transparant.

Prijs: 11.95 SKU: HD50

Camocup

Omschrijving: Speciaal voor kinderen en volwassenen met zuig-, drink- en slikproblemen werd de

CamoCup®  ontwikkeld. Deze stabiele beker is ook heel handig voor kinderen met Down

Syndroom die met een kleine extra ondersteuning leren drinken.Wat maakt deze beker zo

fijn? Door de vorm gaat een kind aandachtig drinken en loopt de vloeistof langzaam uit de

beker. De beker heeft geen oor maar wel goede grip. Nopjes stimuleren de slikreflex. Je kunt

gemakkelijk zien hoeveelinhoud er nog in de beker is door de grote opening en er staat een

subtiele maar duidelijke inhoudsmaat op de CamoCup van 20-120 mlDe CamoCup is van

kunststof (PVC-vrij) en kan in vaatwasser en magnetron.Hoogte ongeveer 10 cm, er past tot

120 ml. vocht in.Bijzonder geschikt voor:kinderen en volwassenen met zuig-, drink- en

slikproblemen, Downsyndroomals geschikt als oefenbeker voor overgang van borstvoeding

of flesvoeding naar beker

Prijs: 14.95 SKU: HD39

Flexibele neusbeker groot

Omschrijving: Deze stevige beker met neusuitsparing is heel geschikt voor mensen die – bijvoorbeeld door

gewrichtsontstekingen - schouders, nek en hoofd maar beperkt kunnen bewegen. Voor de

verzorgers is het goed zichtbaar hoeveel vocht er werkelijk in de mond wordt gebracht. Door

de neusuitsparing kun je drinken met weinig beweging van schouders, nek en hoofd. Je

hoofd hoeft niet achterover en daardoor is er minder kans op verslikken. Overigens is deze

beker ook heel handig voor brildragers.In deze blauwe beker past 207 ml. Vloeistof.Deze

beker is iets minder flexibel dan de kleinere uitvoeringen.

Prijs: 4.95 SKU: HD43

Flexibele neusbeker medium

Omschrijving: Bestaan er bekers die drinken makkelijker maken en verslikken verminderen? Jazeker.

Logopedisten herkennen vast deze flexibele neusbeker met neusuitsparing. Je kind hoeft zijn

hoofd niet meer achterover te doen bij het drinken. Dat scheelt veel geknoei en gedoe en is 

vooral voor spastische kinderen een uitkomst.Het drinkgedeelte van de flexibele beker met

neusuitsparing kun je iets buigen. Dit is vooral gemakkelijk als je je kind helpt bij het drinken,

of voor het innemen van medicijnen.En doordat de beker doorzichtig is zie je ook nog eens

hoeveel vocht er werkelijk in de mond wordt gebracht.In deze blauwe beker past 59 ml.

vloeistofDe bekers kunnen in de vaatwasser en bevatten geen latex. Prima geschikt voor

iedereen met een latexallergie.

Prijs: 5.5 SKU: HD42

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/handycup-1324
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/camocup
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/flexibele-neusbeker-klein-697
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/flexibele-neusbeker-klein-696
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Flexibele neusbeker klein

Omschrijving: Bestaan er bekers die drinken makkelijker maken en verslikken verminderen? Jazeker.

Logopedisten herkennen vast deze flexibele neusbeker met neusuitsparing. Je kind hoeft zijn

hoofd niet meer achterover te doen bij het drinken. Dat scheelt veel geknoei en gedoe en is 

vooral voor spastische kinderen een uitkomst.Het drinkgedeelte van de flexibele beker met

neusuitsparing kun je iets buigen. Dit is vooral gemakkelijk als je je kind helpt bij het drinken,

of voor het innemen van medicijnen.En doordat de beker doorzichtig is zie je ook nog eens

hoeveel vocht er werkelijk in de mond wordt gebracht.In deze roze beker past 30 ml.

vloeistofDe bekers kunnen in de vaatwasser en bevatten geen latex. Prima geschikt voor

iedereen met een latexallergie.

Prijs: 4.95 SKU: HD41

Deksel handycup beker

Omschrijving: Deksel kwijt van jouw handycup beker? Wij verkopen de deksel ook los.

Prijs: 2.95 SKU: HD38

Antislip bekerhouder

Omschrijving: Deze anti-slip bekerhouder van het merk Cyber Dinnerware (StayPut) blijft echt stevig op

tafel staan. Sla erop, duw er tegen, de beker beweegt niet! De onderkant, is van antipslip

materiaal gemaakt en zuigt zich als het ware vast aan de gladde ondergrond, de  tafel, een

rolstoelblad.  Om de anti-slip houder weer van tafel te nemen tilt men de antislip een  klein

beetje op om weer lucht er onder te laten komen.De drinkbekerhouder is inklapbaar

waardoor je hem gemakkelijk mee kunt  nemen. Bovendien is de houder ook geschikt voor

bidons of blikjes.Ingeklapt zijn de afmetingen 14 x 14 x 3 cm.Gecshikt voor bekers met een

buiten diamer van 6 tot 8 cm.Wordt zonder beker geleverd.

Prijs: 25.95 SKU: HD37

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/flexibele-neusbeker-klein
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/deksel-handycup-beker
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/antislip-bekerhouder
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Maroon lepels groot

Omschrijving: De vorm van deze kinderlepel is zodanig dat het afhappen vergemakkelijkt wordt. Deze lepel

wordt vooral gebruikt bij etensbegeleiding, bijvoorbeeld bij kinderen met een overgevoelig

mondgebied. Het kuipje is smal en ondiep. De lepel is van stevig plastic, maar wordt niet

aanbevolen voor kinderen met een erg sterke bijtreflex. Deze grote maat is 15 cm. lang Per 5

stuks geleverd. (genoemde prijs is per 5 stuks)

Prijs: 13.2 SKU: HD28

Maroon lepels klein

Omschrijving: De vorm van deze kinderlepel is zodanig dat het afhappen vergemakkelijkt wordt.Deze lepel

wordt vooral gebruikt bij etensbegeleiding, bijvoorbeeld bij kinderen met een overgevoelig

mondgebied. Het kuipje is smal en ondiep. De lepel is van stevig plastic, maar wordt niet

aanbevolen voor kinderen met een erg sterke bijtreflex. Deze kleine maat is 13 cm. lang.Per

5 stuks geleverd (genoemde prijs is per 5 stuks).

Prijs: 12.05 SKU: HD29

Henro-Grip junior lepel links

Omschrijving: Dit perfect gebogen bestek komt uit Scandinavië.  Het is handig en mooi tegelijk. De lepel

heeft een fijne, zachte en verdikte handgreep. Dat voelt prettig aan.  Henro Grip is

ontworpen door de Deense ergotherapeuten die ook de Handycup maakten.

Vaatwasserbestendig en geschikt voor jongeren (maar ook volwassenen).Deze lepel met

grijs handvat is 17 centimeter lang en geschikt voor linkshandigen.

Prijs: 10.95 SKU: HD60

Henro-Grip junior lepel rechts 

Omschrijving: Dit perfect gebogen bestek komt uit Scandinavië.  Het is handig en mooi tegelijk. De lepel

heeft een fijne, zachte en verdikte handgreep. Dat voelt prettig aan.  Henro Grip is

ontworpen door de Deense ergotherapeuten die ook de Handycup maakten.

Vaatwasserbestendig en geschikt voor jongeren (maar ook volwassenen).Deze lepel met

grijs handvat is 17 centimeter lang en geschikt voor rechtshandigen.

Prijs: 10.95 SKU: HD58

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/maroon-lepels-groot
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/maroon-lepels-klein
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/henro-grip-junior-lepel-links
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/henro-grip-junior-lepel-rechts
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Henro-Grip junior vork links

Omschrijving: Dit perfect gebogen bestek komt uit Scandinavië.  Het is handig en mooi tegelijk. De vork

heeft een fijne, zachte en verdikte handgreep. Dat voelt prettig aan.  Henro Grip is

ontworpen door de Deense ergotherapeuten die ook de Handycup maakten.

Vaatwasserbestendig en geschikt voor jongeren (maar ook volwassenen).Deze vork met grijs

handvat is 17 centimeter lang en geschikt voor linkshandigen.

Prijs: 10.95 SKU: HD61

Henro-Grip junior vork rechts 

Omschrijving: Dit perfect gebogen bestek komt uit Scandinavië.  Het is handig en mooi tegelijk. De vork

heeft een fijne, zachte en verdikte handgreep. Dat voelt prettig aan.  Henro Grip is

ontworpen door de Deense ergotherapeuten die ook de Handycup maakten.

Vaatwasserbestendig en geschikt voor jongeren (maar ook volwassenen).Deze vork met grijs

handvat is 17 centimeter lang en geschikt voor rechtshandigen.

Prijs: 10.95 SKU: HD59

Henro-Grip lepel rechts

Omschrijving: Dit perfect gebogen bestek komt uit Scandinavië. Het is handig en mooi tegelijk. De vork

heeft een fijne, zachte en verdikte handgreep. Dat voelt prettig aan. Henro Grip is

ontworpen door de Deense ergotherapeuten die ook de Handycup maakten. Natuurlijk

vaatwasserbestendig en geschikt voor kinderen tot ongeveer 8 jaar.Deze lepel met blauw

handvat is 14 centimeter lang en geschikt voor rechtshandige kinderen.

Prijs: 9.95 SKU: HD25

Henro-Grip lepel links

Omschrijving: Dit perfect gebogen bestek komt uit Scandinavië. Het is handig en mooi tegelijk. De vork

heeft een fijne, zachte en verdikte handgreep. Dat voelt prettig aan. Henro Grip is

ontworpen door de Deense ergotherapeuten die ook de Handycup maakten. Natuurlijk

vaatwasserbestendig en geschikt voor kinderen tot ongeveer 8 jaar.Deze lepel met groen

handvat is 14 centimeter lang en geschikt voor linkshandige kinderen.

Prijs: 9.95 SKU: HD34

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/henro-grip-junior-vork-links
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/henro-grip-junior-vork-rechts
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/henro-grip-lepel-rechts
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/henro-grip-lepel-rechts-699
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Henro-Grip vork rechts

Omschrijving: Dit perfect gebogen bestek komt uit Scandinavië. Het is handig en mooi tegelijk. De vork

heeft een fijne, zachte en verdikte handgreep. Dat voelt prettig aan. Henro Grip is

ontworpen door de Deense ergotherapeuten die ook de Handycup maakten. Natuurlijk

vaatwasserbestendig en geschikt voor kinderen tot ongeveer 8 jaar.Deze vork met blauw

handvat is 14 centimeter lang en geschikt voor rechtshandige kinderen.

Prijs: 9.95 SKU: HD24

Henro-Grip vork links

Omschrijving: Dit perfect gebogen bestek komt uit Scandinavië. Het is handig en mooi tegelijk. De vork

heeft een fijne, zachte en verdikte handgreep. Dat voelt prettig aan. Henro Grip is

ontworpen door de Deense ergotherapeuten die ook de Handycup maakten. Natuurlijk

vaatwasserbestendig en geschikt voor kinderen tot ongeveer 8 jaar.Deze vork met groen

handvat is 14 centimeter lang en geschikt voor linkshandige kinderen.

Prijs: 9.95 SKU: HD30Easie Eaters links

Omschrijving: Aantrekkelijk gebogen en lichtgewicht aangepast bestek voor kinderen. De handgreep van

76 mm. is verdikt, voor een betere greep.  Elke set bevat een lepel en een vork. De kleuren

kunnen variëren in blauw en rood, daar is geen keuze in. Niet gebruiken bij kinderen met

een sterke bijtreflex.

Prijs: 17.8 SKU: HD23

Easie Eaters + bescherming li

Omschrijving: Aantrekkelijk gebogen en lichtgewicht aangepast bestek voor kinderen. De handgreep van

76 mm. is verdikt, voor een betere greep. Een beschermkapje helpt dat het bestek niet te

diep in de mond kan worden gestoken. Elke set bevat een lepel en een vork. De kleuren

kunnen variëren in blauw en rood, daar is geen keuze in. Niet gebruiken bij kinderen met

een sterke bijtreflex.Dit is een uitverkoop artikel en komt niet meer terug. Slechts enkele

stuks leverbaar

Prijs: Standardpreis17,80 €, Sonderpreis: 8,90 € SKU: HD22

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/henro-grip-bestek-vork-links-672
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/henro-grip-bestek-vork-links
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/kinderbestek-easie-eaters-links
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/kinderbestek-easie-eaters-links-met-afdekplaatje
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Easie Eaters rechts

Omschrijving: Aantrekkelijk gebogen en lichtgewicht aangepast bestek voor kinderen. De handgreep van

76 mm. is verdikt, voor een betere greep. Elke set bevat een lepel en een vork. De kleuren

kunnen variëren in blauw en rood, daar is geen keuze in.Niet gebruiken bij kinderen met een

sterke bijtreflex.

Prijs: 17.8 SKU: HD21

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/kinderbestek-easie-eaters-rechts
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Aangepast bord

Omschrijving: Dit bord van het merk Cyber Dinnerware (StayPut) blijft echt stevig op tafel staan. Sla erop,

duw er tegen, het bord beweegt niet! Het bord is vastgeschroefd op de onderkant, die van

antipslip materiaal is gemaakt en zich als het ware vastzuigt aan de gladde ondergrond, de

tafel.  Om het bord weer van tafel te nemen tilt men de antislip een klein beetje op om weer

lucht er onder te laten komen.Het materiaal is onbreekbaar en kan in de vaatwasser

gewassen worden en in de magnetron gebruikt.Dit bord is hoger aan de achterzijde,

waardoor het makkelijker is het eten op de lepel te schuiven. Doorsnee van dit bord is 20

cm.Dit bord wordt compleet geleverd, d.w.z. het bord zelf en de onderkant waar het bord

opgeschroefd is.

Prijs: 34.95 SKU: HD18

Splatz XL

Omschrijving: Een vrolijke anti-slip oplossing om jouw knop of schakelaar altijd op zijn plaats te houden.

Het siliconen materialen blijft als een soort zuignap op de (gladde) ondergrond kleven. Geeft

bovendien nog een bescherming als een kind te hard op de knop zou slaan.De knop valt

precies in de Splatz en de draad wordt ook nog eens beschermd.De splatz XL kan ook

gebruikt worden om een bord in te zetten, zodat deze stevig op tafel staat. De Splatz is

gemaakt van siliconen, een materiaal dat ook in de medische wereld wordt gebruikt en veilig

is.In een sopje is de Splatz goed schoon te maken.Geschikt voor de Grote Lib Switch, de

Grote Smoothie, Big red twist of de Big Buddy Button.

Prijs: 32.5 SKU: AC95

Aangepaste kom

Omschrijving: Dit bord van het merk Freedom Dinnerware blijft echt stevig op tafel staan. Sla erop, duw er

tegen, het bord beweegt niet! Het bord is vastgeschroefd op de onderkant, die van antipslip

materiaal is gemaakt en zich als het ware vastzuigt aan de gladde ondergrond, de tafel. Om

het bord weer van tafel te nemen tilt men de antislip een klein beetje op om weer lucht er

onder te laten komen.Het materiaal is onbreekbaar en kan in de vaatwasser gewassen

worden en in de magnetron gebruikt.Dit bord is in de vorm van een kom, met hoge randen.

Doorsnee van dit bord is 20 cm. de randen zijn 7,5 cm. hoog.Vooral geschikt voor vloeibaar

voedsel zoals vla of soep.Deze kom wordt compleet geleverd d.w.z. de kom zelf en de

onderkant waarop de kom geschroefd is.

Prijs: 34.95 SKU: HD17

Aangepast drie vaks bord

Omschrijving: Dit bord van het merk Freedom Dinnerware blijft echt stevig op tafel staan. Sla erop, duw er

tegen, het bord beweegt niet!Het bord is vastgeschroefd op de onderkant, die van antipslip

materiaal is gemaakt en zich als het ware vastzuigt aan de gladde ondergrond, de tafel. Om

het bord weer van tafel te nemen tilt men de antislip een klein beetje op om weer lucht er

onder te laten komen.Het materiaal is onbreekbaar en kan in de vaatwasser gewassen

worden en in de magnetron gebruikt.Dit bord is verdeeld in 3 vakken.Doorsnee van dit bord

is 20 cm.Dit bord wordt compleet geleverd, d.w.z. het bord zelf en de onderkant waar het

bord opgeschroefd is.

Prijs: 34.95 SKU: HD27

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/aangepast-bord
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/splatz-xl
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/aangepaste-kom
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/bord-met-vakken
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Onderkant bord

Omschrijving: Alleen de onderkant waarop het bord of de kom vastgeschroefd kan worden. Deze is van

antipslip materiaal gemaakt en zuigt zich als het ware vast aan de gladde ondergrond, de

tafel. Om het bord of de kom weer van tafel te nemen tilt men de antislip een klein beetje

op om weer lucht er onder te laten komen. Het bord of de kom schroeft met als het ware op

de ondergrond.Kan alleen in combinatie met artikel HD15 en HD16 gebruikt worden.

Prijs: 19.95 SKU: HD14

Aangepaste soepkom

Omschrijving: Deze kom van het merk Freedom Dinnerware blijft echt stevig op tafel staan. Sla erop, duw

er tegen, het bord beweegt niet!Het bord is vastgeschroefd op de onderkant, die van

antipslip materiaal is gemaakt en zich als het ware vastzuigt aan de gladde ondergrond, de

tafel. Om het bord weer van tafel te nemen tilt men de antislip een klein beetje op om weer

lucht er onder te laten komen.Het materiaal is onbreekbaar en kan in de vaatwasser

gewassen worden en in de magnetron gebruikt. Doorsnee van deze kom is 15 cm., hoog 6

cm. Dit bord wordt compleet geleverd, d.w.z. het bord zelf en de onderkant waar het bord

opgeschroefd is.

Prijs: 32.5 SKU: HD46

Antislip bekerhouder

Omschrijving: Deze anti-slip bekerhouder van het merk Cyber Dinnerware (StayPut) blijft echt stevig op

tafel staan. Sla erop, duw er tegen, de beker beweegt niet! De onderkant, is van antipslip

materiaal gemaakt en zuigt zich als het ware vast aan de gladde ondergrond, de  tafel, een

rolstoelblad.  Om de anti-slip houder weer van tafel te nemen tilt men de antislip een  klein

beetje op om weer lucht er onder te laten komen.De drinkbekerhouder is inklapbaar

waardoor je hem gemakkelijk mee kunt  nemen. Bovendien is de houder ook geschikt voor

bidons of blikjes.Ingeklapt zijn de afmetingen 14 x 14 x 3 cm.Gecshikt voor bekers met een

buiten diamer van 6 tot 8 cm.Wordt zonder beker geleverd.

Prijs: 25.95 SKU: HD37

Bord met vakken los

Omschrijving: Los bord met vakkent. Uit de serie van Cyber Dinnerware. Past op de onderkant waar het

bord opgeschroefd kan worden.Los niet bruikbaar, alleen indien men reeds in bezit is van

een onderkant. Zie artikel HD19

Prijs: 19.95 SKU: HD26

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/onderkant-bord
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/aangepaste-soepkom
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/antislip-bekerhouder
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/bord-met-vakken-los
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Aangepaste kom los

Omschrijving: Los bord in de vorm van een kom. Uit de serie van Freedom Dinnerware. Past op de

onderkant waar het bord opgeschroefd kan worden.Los niet bruikbaar, alleen indien men

reeds in bezit is van een onderkant. Zie artikel HD19

Prijs: 19.95 SKU: HD16

Aangepast bord los

Omschrijving: Los bord, dat schuin oploopt. Uit de serie van Freedom Dinnerware. Past op de onderkant

waar het bord opgeschroefd kan worden.Los niet bruikbaar, alleen indien men reeds in bezit

is van een onderkant. Zie artikel HD19

Prijs: 19.95 SKU: HD15

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/aangepaste-kom-los
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/aangepast-bord-los
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Zipz 3 stuks

Omschrijving: Een handig hulpmiddel om je rits open en dicht te krijgen.Mooi vorm gegeven en gemaakt

van een anti-slip materiaal dat ook nog eens prettig aanvoelt.Handig en leuk voor kinderen

en ook voor iedereen die een beperkte handfunctie heeft. Maar ook voor buitensporters in

de winter, want met handschoenen aan maak je zo ook je rits nog gemakkelijk open.Bevestig

de Zipz aan je jas, tas en alles waar een ritssluiting aan zit.De zipz is gemaakt van niet giftig

silicone rubber.Ze kunnen tot 40° mee gewassen worden3 stuks in de kleuren roze, groen en

zwartDoelgroep: mensen met artritis, reuma, een beperkte handfunctie of gering

knijpvermogen.

Prijs: 8.95 SKU: HV17

Flexzi3

Omschrijving: De flexzi gaat over flexibiliteit!Deze vrolijke en lichtgewicht flexzi3 is een standaard voor je

iPad. De Flexi is gemaakt van stevig en flexibel plastic. Door de buizen is mogelijk deze alle

kanten op te buigen en precies de positie te bepalen die je zelf wil.Deze drie dubbele Flexzi

kan met gemak een iPad dragen. De iPad in hoes geschoven en daarmee op de steun

bevestigd.Met de klem zet je Flexzi3 vast op een tafel of op de buis van een rolstoel.Het

gewicht dat de steun kan dragen hangt af van de hoek, positie en de lengte van de Flexzi. Op

de foto zie je dat Ipad steunt op het rolstoelblad.Afmetingen:45 cm. langIpad hoes van

stevig foam meegeleverd. Geef bij bestelling of door of de hoes voor iPad2,3,4, of voor iPad

air is!

Prijs: 135.5 SKU: AC98

Bridgit stokhouder

Omschrijving: De Bridgit is de ideale oplossing om te voorkomen dat jouw krukken of stok op de grond valt

als ze niet gebruikt worden.Je klemt de Bridgit heel eenvoudig aan je stok of kruk en hangt

hem dan aan een stoel of tafel.2 krukken klem je aan elkaar waardoor deze niet omvallen als

je ze tegen de muur of naast je stoel zetOok handig om te gebruiken voor Nordick walking

stokken.Geschikt voor stokken met een diameter van 15-25 mm.

Prijs: 11.95 SKU: HD64

Zipz per stuk

Omschrijving: Met deze kleurrijke ritsopeners kun je heel gemakkelijk je rits open en dicht krijgen.Mooi

vorm gegeven en gemaakt van een anti-slip materiaal dat ook nog eens prettig

aanvoelt.Maar ook voor kinderen en buitensporters in de winter, want met handschoenen

aan maak je zo ook je rits nog gemakkelijk open.Bevestig de Zipz aan je jas, tas en alles waar

een ritssluiting aan zit.De zipz is gemaakt van niet giftig silicone rubber.Ze kunnen tot 40°

mee gewassen wordenDoelgroep:   mensen met artritis, reuma, een beperkte handfunctie

of gering knijpvermogen.  

Prijs: 3 SKU: HV21

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/zipz
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/flexzi3-1222
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/bridgit-stokhouder
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/zipz-per-stuk
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Flexzi2

Omschrijving: Gekleurde en lichtgewicht standaard voor iPad. De Flexi is gemaakt van stevig en flexibel

plastic. Door de buizen is mogelijk deze alle kanten op te buigen en precies de positie te

bepalen die je zelf wil.Deze dubbele Flexzi kan met gemak een iPad dragen. De iPad wordt er

met klittenband op bevestigd.Met de klem zet je Flexzi2 vast op een tafel of op de buis van

een rolstoel.Afmetingen:30 cm. langGewicht 1,6 kg.Gebruikte klem komt uit de fotowereld

en staat garant voor stevigheid.Klittenband voor 1 apparaat meegeleverd.Als extra optie kun

je de Ipad hoes bestellen. Deze kun je dan direct op de aansluiting bevestigen.Kleur van de

buis is groen, roze of zwart

Prijs: 99.5 SKU: AC99

Schakelkastje

Omschrijving: Samen aan de slag in de keuken, de mixer aanzetten, de mengbeker bedienen of zelfstandig

snoezelapparaten bedienen. Dat kan met dit eenvoudige schakelkastje waarmee je diverse

elektrische apparaten aanstuurt. Het is heel gemakkelijk in gebruik. Je sluit het elektrische

apparaat aan op het schakelkastje en je sluit de schakelaar erop aan.Je kunt nog

verschillende instellingen kiezen voor het klikken van de schakelaar, zoals aan/uit met de klik

op de schakelaar en aan gedurende aan aantal seconden aan (2,5,10 etc). Combineer dit

tussenkastje met apparaten met alleen een aan/uit schakelaar en je zult er veel plezier van

hebben.Wordt zonder schakelaar geleverd. Die moet je wel apart aanschaffen. Kijk hier voor

een geschikte schakelaar.

Prijs: 126.95 SKU: SB70

Draadloze éénknopsbel 

Omschrijving: Aan deze draadloze éénknopsbel koppel je snel een externe schakelaar. Er zijn zestien

verschillende ringtonen instelbaar en ook brandt er kort een lampje op de ontvanger. Het

bereik is maar liefst 70 meter. Heel handig voor gebruik in de groep om een verzorgster te

roepen of thuis als iemand even niet in de buurt is.Let op: Gebruik het niet als officieel

alarmsysteem.Werkt op 3 AA batterijen in de ontvanger, in de zender zit een 12 volt batterij.

Wordt geleverd incl. alle batterijen Bereik is 70 meterWordt zonder schakelaar geleverd. Die

moet je wel apart aanschaffen. Kijk hier voor een geschikte schakelaar.

Prijs: 84.5 SKU: HD49

Grabzi

Omschrijving: Deze stabilisatiegreep bevestig je op een tafel of rolstoelblad om extra steun en ontspanning

te geven aan de aanwijshand. Bijvoorbeeld te gebruiken bij een spastische motoriek. De

greep wordt dan met de “slechte hand” aangepakt, waardoor de gebruiker met de andere

hand gemakkelijker kan werken, schrijven of aanwijzen. Er is dan meer controle over de

beweging en ongecontroleerde bewegingen nemen af.Deze greep wordt met klittenband op

de tafel geplakt.Klittenband wordt meegeleverd. Extra klittenband kan besteld

worden.Leverbaar in de kleur zwart, rood en groen op aanvraag

Prijs: 54.95 SKU: HV18

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/flexzi2-1329
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/schakelkastje
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/eenknops-draadloze-bel
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/grabzi
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Splatz XL

Omschrijving: Een vrolijke anti-slip oplossing om jouw knop of schakelaar altijd op zijn plaats te houden.

Het siliconen materialen blijft als een soort zuignap op de (gladde) ondergrond kleven. Geeft

bovendien nog een bescherming als een kind te hard op de knop zou slaan.De knop valt

precies in de Splatz en de draad wordt ook nog eens beschermd.De splatz XL kan ook

gebruikt worden om een bord in te zetten, zodat deze stevig op tafel staat. De Splatz is

gemaakt van siliconen, een materiaal dat ook in de medische wereld wordt gebruikt en veilig

is.In een sopje is de Splatz goed schoon te maken.Geschikt voor de Grote Lib Switch, de

Grote Smoothie, Big red twist of de Big Buddy Button.

Prijs: 32.5 SKU: AC95

Groovz

Omschrijving: Deze stabilisatiesteun bevestig je op een tafel of rolstoelblad om extra steun en ontspanning

te geven aan de aanwijshand. Bijvoorbeeld te gebruiken bij een spastische motoriek. De

greep wordt dan aan “slechte hand” vastgemaakt, waardoor de gebruiker met de andere

hand gemakkelijker kan werken, schrijven of aanwijzen. Er is dan meer controle over de

beweging en ongecontroleerde bewegingen nemen af.Deze greep wordt met klittenband op

de tafel geplakt.Klittenband wordt meegeleverd. Extra klittenband kan besteld

worden.Leverbaar in de kleur groen, roze en zwart op aanvraag

Prijs: 59.95 SKU: HV20

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/splatz-xl
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/groovz
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Anti-slip mat rond 19 cm

Omschrijving: Deze anti-slip onderzetters van Dycem voorkomt het verschuiven van borden, kopjes,

glazen. Hecht zich aan de oppervlakte, maar kan ook weer gemakkelijk worden verwijderd

en ergens anders gebruikt.Is gemakkelijk met water en zeep schoon te maken. Nat verliest

het zijn werking, dus altijd goed laten drogen alvorens weer te gebruiken.Laat geen vlekken

achter.Afmeting: diameter 19 cmIs latexvrij en niet giftigVerkrijgbaar in rood en geel

Prijs: 8.95 SKU: MA22

Anti-slip onderzetter rond 14 cm

Omschrijving: Deze anti-slip onderzetter van Dycem voorkomt het verschuiven van borden, kopjes, glazen.

Hecht zich aan de oppervlakte, maar kan ook weer gemakkelijk worden verwijderd en ergens

anders gebruikt.Is gemakkelijk met water en zeep schoon te maken. Nat verliest het zijn

werking, dus altijd goed laten drogen alvorens weer te gebruiken.Laat geen vlekken

achter.Afmeting: diameter 14 cmKleur: geelIs latexvrij en niet giftig 

Prijs: 4.95 SKU: MA23

Antislip net

Omschrijving: Het anti-slip heeft een zachte en sponsachtige textuur. Kan als anti-slip oppervlak toegepast

worden op planken, lades, onder tapijten of vloerkleden, onder de bankkussens.Eenvoudig

op maat te knippenAfmetingen: 50 x 182 cm.Kleur wit

Prijs: 11.45 SKU: MA24

Dycem Antislip folie 40 cm x 1 m rood

Omschrijving: Met deze antislip folie van het merk Dycem, blijft alles stevig op zijn plek staan of

liggen.Deze antislip die van de rol komt is dun en flexibel en kan eenvoudig op maat geknipt

worden.Gebruik de mat in de keuken onder een kom of snijplank, op je werk onder een

toetsenbord. Een boek blijft stevig liggen, maar ook voor kinderen om te puzzelen, schrijven.

Kinderen blijven rustiger op hun stoel zitten met een stukje anti-slip op de zitting.Ideaal in

de caravan of camper, voorkomt het schuiven van kopjes en pannen in de kastjes.Is

gemakkelijk met water en zeep schoon te maken. Nat verliest het zijn werking, dus altijd

goed laten drogen alvorens weer te gebruiken.Is latexvrij en niet giftigLengte: 1

meterBreedte: 40 cm.Kleur rood

Prijs: 14.95 SKU: MA17

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/anti-slip-mat-rond-19-cm
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/anti-slip-onderzetter-rond-14-cm
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/antislip-net
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/dycem-antislip-folie-40-cm-x-1-m-rood
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Ant-sliprol 1 meter bij 20 cm. groene ruit

Omschrijving: Met deze antislip folie van het merk Dycem, blijft alles stevig op zijn plek staan of

liggen.Deze antislip die van de rol komt is dun en flexibel en kan eenvoudig op maat geknipt

worden.Gebruik de mat in de keuken onder een kom of snijplank, op je werk onder een

toetsenbord. Een boek blijft stevig liggen, maar ook voor kinderen om te puzzelen, schrijven.

Kinderen blijven rustiger op hun stoel zitten met een stukje anti-slip op de zitting.Ideaal in

de caravan of camper, voorkomt het schuiven van kopjes en pannen in de kastjes.Is

gemakkelijk met water en zeep schoon te maken. Nat verliest het zijn werking, dus altijd

goed laten drogen alvorens weer te gebruiken.Is latexvrij en niet giftigLengte: 1

meterBreedte: 20 cm.Kleur groen geruit

Prijs: 9.95 SKU: MA19

Dycem Antislip rol 40 cm x 40.cm groene ruit

Omschrijving: Met deze antislip mat blijft alles stevig op zijn plek staan of liggen.Deze antislip die van de rol

komt is dun en flexibel en kan eenvoudig op maat geknipt worden.Gebruik de mat in de

keuken onder een kom of snijplank, op je werk onder een toetsenbord. Een boek blijft stevig

liggen, maar ook voor kinderen om te puzzelen, schrijven. Kinderen blijven rustiger op hun

stoel zitten met een stukje anti-slip op de zitting.Ideaal in de caravan of camper, voorkomt

het schuiven van kopjes en pannen in de kastjes.Is gemakkelijk met water en zeep schoon te

maken. Nat verliest het zijn werking, dus altijd goed laten drogen alvorens weer te

gebruiken.Is latexvrij en niet giftigLengte: 2 meterBreedte: 40 cm.Kleur groene ruit

Prijs: 8.5 SKU: MA20

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/dycem-anti-slip-rol-20cm-x-1-meter-groene-ruit
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/dycem-antislip-rol-40-cm-x-40-cm-groene-ruit
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Keuzebord

Omschrijving: Dit grote bord, dat stevig blijft staan, is bijvoorbeeld geschikt om te gebruiken in een klas.

Aan de binnenkant is het bord voorzien van klittenvilt waarop de haakkant van het klittenvilt

blijft kleven. Kan ingeklapt worden waardoor het aan het handvat, makkelijk is mee te

nemen.De buitenkant is van nylon materiaal. Afmetingen (open) 120 x 40 cm. In gesloten

toestand zijn de afmetingen 60 x 40 cm.

Prijs: 79.5 SKU: KV14

Klittenviltbord

Omschrijving: Dit eenvoudige klittenviltbord kan aan twee kanten gebruikt worden. De haakkant van het

klittenband blijft hierop kleven.Het is een lichtgewicht bord van 40 x 30 cm voor veel

doeleinden te gebruiken b.v. als plan- of communicatiebord. Exclusief pictogrammen.

Prijs: 38.5 SKU: KV10

Driehoek standaard

Omschrijving: Deze taakbalk die stevig op tafel blijft staan, is van alle zijden voorzien van klittenvilt. Kan

gebruikt worden in de klas om zinnen te maken; om symbolen op te plakken tijdens het

voorlezen, als keuze bord of om een stappenplan te plannen.In opgevouwen toestand is

deze taakbalk makkelijk mee te nemen of op te bergen.Exclusief de symboolkaartjes.

Afmetingen: 50 x 10 cm.

Prijs: 49.5 SKU: KV15

Driehoek groot

Omschrijving: Deze taakbalk of standaard die stevig op tafel blijft staan, is van alle zijden voorzien van

klittenvilt. Kan gebruikt worden in de klas om zinnen te maken; om symbolen op te plakken

tijdens het voorlezen of als keuzebord.Deze standaard kan plat opgevouwen worden. Excl.

de symbolen.Afmetingen: 31 x 41 cm

Prijs: 89.5 SKU: KV16

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/keuzebord
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/klittenviltbord
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/driehoek-standaard
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/driehoekstandaard-groot
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Leesstrook smal dubbel

Omschrijving: De handen vrij bij het voorlezen. Op de strip, die gemakkelijk aan een boek bevestigd kan

worden, kunt u symbolen of woorden met de haakkant van het klittenband bevestigen. Dit is

een dubbele strip van ongeveer 4 cm zodat zowel onder als boven de plaatjes geplakt

kunnen worden.Past om een boek van 20 bij 30 cm.De strip wordt met elastische banden

aan de harde kaft van het boek bevestigd.De beide kanten van de strip zijn voorzien van

klittenvilt, dus met uw kind op schoot of voor de klas: iedereen kan de opgeplakte plaatjes of

woorden meelezen.Van € 10,95 voor € € 9,50Voorraad 2 stuks

Prijs: 13.95 SKU: KV24

Leesstrook breed dubbel

Omschrijving: De handen vrij bij het voorlezen. Op de strip, die gemakkelijk aan een boek bevestigd kan

worden, kunt u symbolen of woorden met de haakkant van het klittenband bevestigen. Dit is

een dubbele strip van ongeveer 10 cm zodat zowel onder als boven de plaatjes geplakt

kunnen worden.Past om een boek van 20 bij 30 cm.De strip wordt met elastische banden

aan de harde kaft van het boek bevestigd.De beide kanten van de strip zijn voorzien van

klittenvilt, dus met uw kind op schoot of voor de klas: iedereen kan de opgeplakte plaatjes of

woorden meelezen.

Prijs: 14.95 SKU: KV22

Klittenvilt bord langwerpig

Omschrijving: Deze eenvoudige klittenviltstrook kan aan twee kanten gebruikt worden. De haakkant van

het klittenband blijft hierop kleven.Het is een lichtgewicht strook van 48  x 10 cm voor veel

doeleinden te gebruiken b.v. als plan- of communicatiebord of misschien als

zinstrook.Exclusief pictogrammen.

Prijs: 21.5 SKU: KV33

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/leesstrook-smal-dubbel
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/leesstrook-breed-dubbel
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/klittenvilt-bord-langwerpig
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Meeneembaar keuzebord

Omschrijving: Deze map is eenvoudig dubbel te klappen en als een tasje mee te nemen. Kan gebruikt

worden als communicatiekaart en past dientengevolge ook goed in de PECS methode.De

pictogrammen kunnen met de haakkant van het klittenband aan de binnenzijde geplakt

worden. De buitenkant is van nylon.Exclusief de symboolkaartjes.  Afmetingen open 46 x 30

cm, gesloten 23 x 30 cm.

Prijs: 45.5 SKU: KV13

Klittenviltboekje zwart

Omschrijving: Dit kleine communicatieboekje, gemaakt van klittenvilt materiaal kan eenvoudig

bijvoorbeeld aan een broekriem bevestigd worden. Zes bladzijden van klittenvilt, waarop 4

grote of meerdere kleine symbolen geplakt kunnen worden. Met de velcro sluiting is het

boekje gemakkelijk open en dicht te doen.Ook prima te gebruiken door kinderen die van het

PECS systeem gebruik maken.Kleur zwart.  Excl. de symbolen.Afmetingen: 12 x 10 cm.

Prijs: 27.5 SKU: MC10

Klittenviltboekje groen

Omschrijving: Dit kleine communicatieboekje, gemaakt van klittenvilt materiaal kan eenvoudig

bijvoorbeeld aan een broekriem bevestigd worden. Zes bladzijden van klittenvilt, waarop 4

grote of meerdere kleine symbolen geplakt kunnen worden. Met de velcro sluiting is het

boekje gemakkelijk open en dicht te doen.Ook prima te gebruiken door kinderen die van het

PECS systeem gebruik maken.Kleur groen.  Excl. de symbolen.Afmetingen: 12 x 10 cm.

Prijs: 27.5 SKU: MC12

Klittenviltboekje kleuren

Omschrijving: Hét kleine communicatieboekje, gemaakt van klittenvilt materiaal nu nog leuker om cadeau

te geven.Zes bladzijden van klittenvilt, in vrolijke kleuren, die kunnen corresponderen met

categorieën Kinderen die het PECS systeem gebruiken hebben hiermee een makkelijk (en

ook nog leuk) mee te nemen mapje.Afmetingen: 12 x 10 cm.

Prijs: 26.5 SKU: MC14

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/meeneembaar-keuzebord
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/het-kleine-communicatieboekje-zwart
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/het-kleine-communicatieboekje-groen
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/het-kleine-communicatieboekje-in-kleur
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Klittenvilt coupon

Omschrijving: Klittenvilt zwart, coupon Coupon van 0.40 x 1.50 cm.Geschikt om zelf communicatieborden

of andere materialen mee te maken. Is stevig en kan makkelijk bewerkt worden. Met goede

lijm op iedere ondergrond te plakken. De haakkant van het klittenband blijft hierop

kleven.Slechts 1 coupon op voorraad!

Prijs: 15.5 SKU: KV26uv

Zwart klittenvilt 1 meter

Omschrijving: Klittenvilt, 1.40 breed en 1 meter langKleur zwart. Geschikt om zelf presentatieborden of

andere materialen mee te maken. Is stevig en kan makkelijk bewerkt worden, ook met de

naaimachine. Met goede lijm op iedere ondergrond te plakken. De haakkant van het

klittenband blijft hierop kleven.

Prijs: 44.5 SKU: KV20

Zwart klittenvilt 50 cm.

Omschrijving: Klittenvilt, 1.40 breed en 0,5 meter langKleur zwart. Geschikt om zelf presentatieborden of

andere materialen mee te maken. Is stevig en kan makkelijk bewerkt worden, ook met de

naaimachine. Met goede lijm op iedere ondergrond te plakken. De haakkant van het

klittenband blijft hierop kleven.

Prijs: 23.5 SKU: KV21

Grijs klittenvilt 1 meter

Omschrijving: Klittenvilt, 1.40 breed en 1 meter langKleur licht grijs. Geschikt om zelf communicatieborden

of andere materialen mee te maken. Is stevig en kan makkelijk bewerkt worden, ook met de

naaimachine. Met goede lijm op iedere ondergrond te plakken. De haakkant van het

klittenband blijft hierop kleven.

Prijs: 45.5 SKU: KV31

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/klittenvilt-coupon
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/klittenvilt-1111
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/klittenvilt-50-cm
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/klittenvilt-1112
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klittenband rondjes lus 33 mm 175 st wit

Omschrijving: Voor een complete sluiting heb je ook de haak kant nodigMet deze uit gestanste rondjes is

het snel en stevig werken. De rondjes hebben een rug op basis van een zgn. acryl belijming.

Zelfklevende rondjes: Luskant Diameter: 33  mm. Kleur: Wit Aantal: 175 stuks Materiaal:

100% Nylon

Prijs: 7.5 SKU: KB121

zelfklevend klittenband 20 mm haak wit		

Omschrijving: Voor een complete sluiting heb je ook de luskant nodig; artikelnummer KB13Klittenband:

haakkant zelfklevend Kleur: wit Breedte: 20 mm. Lengtes: 5, 10 of 25 meter Je knipt dit

haakband eenvoudig met een schaar op de gewenste maat.Vind je de juiste breedte niet

hier, vraag ons naar wat nog meer mogelijk is.

Prijs: 5.5 SKU: KB12

zelfklevend klittenband 20 mm lus wit		

Omschrijving: Voor een complete sluiting heb je ook de haakkant nodig; artikelnummer KB12Klittenband:

luskant zelfklevend Kleur: wit Breedte: 20 mm. Lengtes: 5, 10 of 25 meter Je knipt dit

haakband eenvoudig met een schaar op de gewenste maat. 

Prijs: 5.5 SKU: KB13

zelfklevend klittenband 50 mm haak wit		

Omschrijving: Voor een complete sluiting heb je ook de luskant nodig; artikelnummer KB15Klittenband:

haakkant zelfklevend Kleur: wit Breedte: 50 mm. Lengtes: 5, 10 of 25 meter Je knipt dit

haakband eenvoudig met een schaar op de gewenste maat.Vind je de juiste breedte niet

hier, vraag ons naar wat nog meer mogelijk is.

Prijs: 8.95 SKU: KB14

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/klittenband-rondjes-lus-33-mm-700-st-wit
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/zelfklevend-klittenband-20-mm-haak-wit
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/zelfklevend-klittenband-20-mm-lus-wit
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/zelfklevend-klittenband-50-mm-haak-wit
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zelfklevend klittenband 50 mm lus wit		

Omschrijving: Voor een complete sluiting heb je ook de haakkant nodig; artikelnummer KB14Klittenband:

luskant zelfklevend Kleur: wit Breedte: 50 mm. Lengtes: 5, 10 of 25 meter Je knipt dit

haakband eenvoudig met een schaar op de gewenste maat.Vind je de juiste breedte niet

hier, vraag ons naar wat nog meer mogelijk is.

Prijs: 8.95 SKU: KB15

zelfklevend klittenband 16 mm haak zwart	

Omschrijving: Voor een complete sluiting heb je ook de luskant nodig; artikelnummer KB17Klittenband:

haakkant zelfklevend Kleur: zwart Breedte: 16 mm. Lengtes: 5, 10 of 25 meter Je knipt dit

haakband eenvoudig met een schaar op de gewenste maat.

Prijs: 4.5 SKU: KB16

zelfklevend klittenband 16 mm lus zwart

Omschrijving: Voor een complete sluiting heb je ook de haakkant nodig; artikelnummer KB16 Klittenband:

luskant zelfklevendKleur: zwart Breedte: 16 mm.Lengtes: 5, 10 of 25 meterJe knipt dit

haakband eenvoudig met een schaar op de gewenste maat.

Prijs: 4.5 SKU: KB17

zelfklevend klittenband 20 mm haak zwart		

Omschrijving: Voor een complete sluiting heb je ook de luskant nodig; artikelnummer KB19Klittenband:

haakkant zelfklevend Kleur: zwart Breedte: 20 mm. Lengtes: 5, 10 of 25 meter Je knipt dit

haakband eenvoudig met een schaar op de gewenste maat.

Prijs: 5.5 SKU: KB18

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/zelfklevend-klittenband-50-mm-lus-wit
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/zelfklevend-klittenband-16-mm-haak-zwart
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/zelfklevend-klittenband-16-mm-lus-zwart
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/zelfklevend-klittenband-20-mm-haak-zwart
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zelfklevend klittenband 20 mm lus zwart		

Omschrijving: Voor een complete sluiting heb je ook de haakkant nodig; artikelnummer KB18Klittenband:

luskant zelfklevend Kleur: zwart Breedte: 20 mm. Lengtes: 5, 10 of 25 meter Je knipt dit

haakband eenvoudig met een schaar op de gewenste maat.

Prijs: 5.5 SKU: KB19

zelfklevend klittenband 50 mm haak zwart		

Omschrijving: Voor een complete sluiting heb je ook de luskant nodig; artikelnummer KB21Klittenband:

haakkant zelfklevend Kleur: zwart Breedte: 50 mm. Lengtes: 5, 10 of 25 meter Je knipt dit

haakband eenvoudig met een schaar op de gewenste maat.

Prijs: 8.95 SKU: KB20

zelfklevend klittenband 50 mm lus zwart		

Omschrijving: Voor een complete sluiting heb je ook de haakkant nodig; artikelnummer KB20Klittenband:

luskant zelfklevend Kleur: zwart Breedte: 50 mm. Lengtes: 5, 10 of 25 meter Je knipt dit

haakband eenvoudig met een schaar op de gewenste maat.

Prijs: 8.95 SKU: KB21

zelfklevend klittenband 100 mm lus zwart		

Omschrijving: Voor een complete sluiting heb je ook de haakkant nodig; artikelnummer KB110Klittenband:

luskant zelfklevend Kleur: zwart Breedte: 10 cm. Lengtes: 1, 5, 10 of 25 meterJe knipt dit

lusband eenvoudig met een schaar op de gewenste maat. Vind je de juiste breedte niet hier,

vraag ons naar wat nog meer mogelijk is.

Prijs: 4.95 SKU: KB111

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/zelfklevend-klittenband-20-mm-lus-zwart
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/zelfklevend-klittenband-50-mm-haak-zwart
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/zelfklevend-klittenband-50-mm-lus-zwart
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/zelfklevend-klittenband-100-mm-lus-zwart
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zelfklevend klittenband 100 mm haak zwart		

Omschrijving: Voor een complete sluiting heb je ook de luskant nodig; artikelnummer KB111Klittenband:

haakkant zelfklevend Kleur: zwart Breedte: 10 cm. Lengtes: 1, 5, 10 of 25 meter Je knipt dit

haakband eenvoudig met een schaar op de gewenste maat. Vind je de juiste breedte niet

hier, vraag ons naar wat nog meer mogelijk is.

Prijs: 4.95 SKU: KB110

dubbelzijdig klittenband 25 mm zwart		

Omschrijving: Eén zijde is voorzien van haakkant, de andere zijde is voorzien van de luskant. Zo ontstaat

een dubbelzijdig klittenband.Breedte 25 mm.Materiaal: 100 NylonLengtes: 5, 10 of 25

meterJe knipt dit band eenvoudig met een schaar op de gewenste maat.Gemakkelijk om

diverse dingen mee vast te maken.

Prijs: 10.95 SKU: KB25

dubbelzijdig klittenband 12 mm zwart		

Omschrijving: Eén zijde is voorzien van haakkant, de andere zijde is voorzien van de luskant. Zo ontstaat

een dubbelzijdig klittenband.Breedte 12 mm.Materiaal: 100 NylonLengtes: 5, 10 of 25

meterJe knipt dit band eenvoudig met een schaar op de gewenste maat.Gemakkelijk om

diverse dingen mee vast te maken.

Prijs: 8.5 SKU: KB66

klittenband rondjes haak 16 mm 250 st wit		

Omschrijving: Voor een complete sluiting heb je ook de lus kant nodig; artikelnummer KB36Met deze uit

gestanste rondjes is het snel en stevig werken.De rondjes hebben een rug op basis van een

zgn. hotmelt belijming.Zelfklevende rondjes: HaakkantDiameter: 16 mm.Kleur: WitAantal:

250 stuksMateriaal: 100% Nylon

Prijs: 8.45 SKU: KB35

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/zelfklevend-klittenband-100-mm-haak-zwart
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/dubbelzijdig-klittenband-25-mm-zwart
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/dubbelzijdig-klittenband-12-mm-zwart
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/klittenband-rondjes-haak-16-mm-250-st-wit
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klittenband rondjes lus 16 mm 250 st wit

Omschrijving: Voor een complete sluiting heb je ook de haakkant nodig; artikelnummer KB35Met deze uit

gestanste rondjes is het snel en stevig werken.De rondjes hebben een rug op basis van een

zgn. hotmelt belijming.Zelfklevende rondjes: LuskantDiameter: 16 mm.Kleur: WitAantal: 250

stuksMateriaal: 100% Nylon

Prijs: 8.45 SKU: KB36

klittenband rondjes haak 16 mm 1200 st wit	

Omschrijving: Voor een complete sluiting heb je ook de lus kant nodig; artikelnummer KB38Met deze uit

gestanste rondjes is het snel en stevig werken. De rondjes hebben een rug op basis van een

zgn. hotmelt belijming.  Zelfklevende rondjes: Haakkant Diameter: 16 mm.Kleur: Wit Aantal:

1200 stuks Materiaal: 100% Nylon

Prijs: 36.55 SKU: KB37

klittenband rondjes lus 16 mm 1200 st wit		

Omschrijving: Voor een complete sluiting heb je ook de haak kant nodig; artikelnummer KB37Met deze uit

gestanste rondjes is het snel en stevig werken. De rondjes hebben een rug op basis van een

zgn. hotmelt belijming.  Zelfklevende rondjes: Luskant Diameter: 16 mm.Kleur: Wit Aantal:

1200 stuks Materiaal: 100% Nylon

Prijs: 36.55 SKU: KB38

klittenband rondjes haak 22 mm 250 st wit		

Omschrijving: Voor een complete sluiting heb je ook de lus kant nodig; artikelnummer KB40Met deze uit

gestanste rondjes is het snel en stevig werken. De rondjes hebben een rug op basis van een

zgn. hotmelt belijming.  Zelfklevende rondjes: Haakkant Diameter: 22 mm. Kleur: Wit Aantal:

250 stuks Materiaal: 100% Nylon

Prijs: 13.5 SKU: KB39

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/klittenband-rondjes-lus-16-mm-250-st-wit
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/klittenband-rondjes-haak-16-mm-1000-st-wit
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/klittenband-rondjes-lus-16-mm-1000-st-wit
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/klittenband-rondjes-haak-22-mm-250-st-wit
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klittenband rondjes lus 22 mm 250 st wit

Omschrijving: Voor een complete sluiting heb je ook de haak kant nodig; artikelnummer KB39Met deze uit

gestanste rondjes is het snel en stevig werken. De rondjes hebben een rug op basis van een

zgn. hotmelt belijming.  Zelfklevende rondjes: Luskant Diameter: 22 mm. Kleur: Wit Aantal:

250 stuks Materiaal: 100% Nylon

Prijs: 13.5 SKU: KB40

klittenband rondjes haak 22 mm 1000 st wit		

Omschrijving: Voor een complete sluiting heb je ook de lus kant nodig; artikelnummer KB42Met deze uit

gestanste rondjes is het snel en stevig werken. De rondjes hebben een rug op basis van een

zgn. hotmelt belijming.  Zelfklevende rondjes: Haakkant Diameter: 22  mm. Kleur: Wit

Aantal: 1000 stuks Materiaal: 100% Nylon

Prijs: 44.5 SKU: KB41

klittenband rondjes lus 22 mm 1000 st wit

Omschrijving: Voor een complete sluiting heb je ook de haak kant nodig; artikelnummer KB41Met deze uit

gestanste rondjes is het snel en stevig werken. De rondjes hebben een rug op basis van een

zgn. hotmelt belijming.  Zelfklevende rondjes: Luskant Diameter: 22  mm. Kleur: Wit Aantal:

1000 stuks Materiaal: 100% Nylon

Prijs: 44.5 SKU: KB42

klittenband rondjes haak 22 mm 250 st zwart

Omschrijving: Voor een complete sluiting heb je ook de lus kant nodig; artikelnummer KB44Met deze uit

gestanste rondjes is het snel en stevig werken. De rondjes hebben een rug op basis van een

zgn. hotmelt belijming.  Zelfklevende rondjes: Haakkant Diameter: 22 mm. Kleur: Zwart

Aantal: 250 stuks Materiaal: 100% Nylon

Prijs: 13.5 SKU: KB43

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/klittenband-rondjes-lus-22-mm-250-st-wit
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/klittenband-rondjes-haak-22-mm-1000-st-wit
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/klittenband-rondjes-lus-22-mm-1000-st-wit
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/klittenband-rondjes-haak-22-mm-250-st-zwart


155

Copyright 2015 Eelke Verschuur.  Tel: . Email: webwinkel@eelkeverschuur.nl 16-03-2015

PDF Catalog Print > Klittenband

klittenband rondjes lus 22 mm 250 st zwart		

Omschrijving: Voor een complete sluiting heb je ook de haak kant nodig; artikelnummer KB43Met deze uit

gestanste rondjes is het snel en stevig werken. De rondjes hebben een rug op basis van een

zgn. hotmelt belijming.  Zelfklevende rondjes: Luskant Diameter: 22 mm. Kleur: Zwart

Aantal: 250 stuks Materiaal: 100% Nylon

Prijs: 13.5 SKU: KB44

klittenband rondjes haak 22 mm 1000 st zwart

Omschrijving: Voor een complete sluiting heb je ook de lus kant nodig; artikelnummer KB46Met deze uit

gestanste rondjes is het snel en stevig werken. De rondjes hebben een rug op basis van een

zgn. hotmelt belijming.  Zelfklevende rondjes: Haakkant Diameter: 22  mm. Kleur: Zwart

Aantal: 1000 stuks Materiaal: 100% Nylon

Prijs: 44.5 SKU: KB45

klittenband rondjes lus 22 mm 1000 st zwart		

Omschrijving: Voor een complete sluiting heb je ook de haak kant nodig; artikelnummer KB45Met deze uit

gestanste rondjes is het snel en stevig werken. De rondjes hebben een rug op basis van een

zgn. hotmelt belijming.  Zelfklevende rondjes: Luskant Diameter: 22  mm. Kleur: Zwart

Aantal: 1000 stuks Materiaal: 100% Nylon

Prijs: 44.5 SKU: KB46

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/klittenband-rondjes-lus-22-mm-250-st-zwart
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/klittenband-rondjes-haak-22-mm-1000-st-zwart
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/klittenband-rondjes-lus-22-mm-1000-st-zwart
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12,7 mm br. zelfklevend magneetband 1 m.

Omschrijving: Magneetband met zelfklevende achterzijde is geschikt om niet-magnetische  voorwerpen

aan metalen oppervlakken te bevestigen. Dit band is sterk  magnetisch door de 1,5 mm.

dikte.Goed in combinatie met  geplastificeerde symbolen te gebruiken. Door de dikte van

het band zijn  de symboolkaartjes weer makkelijk van het bord te halen.Het band is stevig

genoeg om ook achter concrete verwijzers te kunnen plakken. Het magneetband wordt per

meter of 5 meter verkocht. Voor een grotere hoeveelheid kan een prijs aangevraagd

worden.Breedte 12.7 mm.

Prijs: 3.55 SKU: MA10

12,7 mm br. zelfklevend magneetband 5 m

Omschrijving: Magneetband met zelfklevende achterzijde is geschikt om niet-magnetische voorwerpen

aan metalen oppervlakken te bevestigen. Dit band is sterk magnetisch door de 1,5 mm.

dikte.Goed in combinatie met geplastificeerde symbolen te gebruiken. Door de dikte van het

band zijn de symboolkaartjes weer makkelijk van het bord te halen.Het band is stevig

genoeg om ook achter concrete verwijzers te kunnen plakken. Het magneetband wordt per

meter of 5 meter verkocht. Voor een grotere hoeveelheid kan een prijs aangevraagd

worden.Breedte 12.7 mm.

Prijs: 15.75 SKU: MA12

25,4 mm br. zelfklevend magneetband 1 m.

Omschrijving: Magneetband met zelfklevende achterzijde is geschikt om niet-magnetische voorwerpen

aan metalen oppervlakken te bevestigen. Dit band is sterk magnetisch door de 1,5 mm.

dikte.Goed in combinatie met geplastificeerde symbolen te gebruiken. Door de dikte van het

band zijn de symboolkaartjes weer makkelijk van het bord te halen.Het band is stevig

genoeg om ook achter concrete verwijzers te kunnen plakken. Het magneetband wordt per

meter of 5 meter verkocht. Voor een grotere hoeveelheid kan een prijs aangevraagd

worden.Breedte 25,4 mm.

Prijs: 5.55 SKU: MA11

25,4 mm br. zelfklevend magneetband 5 m.

Omschrijving: Magneetband met zelfklevende achterzijde is geschikt om niet-magnetische voorwerpen

aan metalen oppervlakken te bevestigen. Dit band is sterk magnetisch door de 1,5 mm.

dikte.Goed in combinatie met geplastificeerde symbolen te gebruiken. Door de dikte van het

band zijn de symboolkaartjes weer makkelijk van het bord te halen.Het band is stevig

genoeg om ook achter concrete verwijzers te kunnen plakken. Het magneetband wordt per

meter of 5 meter verkocht. Voor een grotere hoeveelheid kan een prijs aangevraagd

worden.Breedte 25,4 mm.

Prijs: 24.9 SKU: MA13

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/zelfklevend-magneetband-smal-1-meter
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/zelfklevend-magneetband-smal-5-meter
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/zelfklevend-magneetband-breed-1-meter
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/zelfklevend-magneetband-breed-5-meter
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Mat lamineer 25 vel

Omschrijving: Mat lamineer, dikte 125 micron, formaat A4. Materialen die hiermee gelamineerd worden

hebben geen hinderlijke spiegeling. Wordt veel gebruikt voor het lamineren van

communicatiematerialen voor kinderen met een visuele beperking. De pictogrammen in het

voorbeeld zijn met dit materiaal gelamineerd.De lamineerhoezen zijn ook geschikt voor

diverse merken apparatuur.Een pakket bevat 25 vellen.

Prijs: 18.5 SKU: LM12

Mat lamineer 50 vel

Omschrijving: Mat lamineer, dikte 125 micron, formaat A4. Materialen die hiermee gelamineerd worden

hebben geen hinderlijke spiegeling. Wordt veel gebruikt voor het lamineren van

communicatiematerialen voor kinderen met een visuele beperking. De pictogrammen in het

voorbeeld zijn met dit materiaal gelamineerd. De lamineerhoezen zijn geschikt voor diverse

merken apparatuur.Een pakket bevat 50 vellen.

Prijs: 34.35 SKU: LM11

Mat lamineer 100 vel

Omschrijving: Mat lamineer, dikte 125 micron, formaat A4.Materialen die hiermee gelamineerd worden

hebben geen hinderlijke spiegeling. Wordt veel gebruikt voor het lamineren van

communicatiematerialen voor kinderen met een visuele beperking.De pictogrammen in het

voorbeeld zijn met dit materiaal gelamineerd.De lamineerhoezen zijn geschikt voor diverse

merken apparatuur.Een pakket bevat 100 vellen.

Prijs: 64.3 SKU: LM10

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/lamineervellen-mat-025-vel
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/lamineervellen-mat-050-vel
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/lamineervellen-mat-100-vel
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Scharnierringen 20 mm

Omschrijving: Scharnierringen of breekringen zijn te gebruiken als sleutelring. Door de scharnier

gemakkelijk open te klappen en de communicatiekaartjes kunnen er gemakkelijk

aangeschoven worden. Ook zeer geschikt om een communicatieboekje mee te maken, door

in plaats van de geplastificeerde kaarten in te laten binden enkele van deze ringen aan de

rug te bevestigen. Daardoor kunnen de kaarten snel en gemakkelijk vervangen of aangevuld

worden. Diameter 20 mm. Hoeveelheid 10 stuks.

Prijs: 5.1 SKU: MD10

Scharnierringen 32 mm

Omschrijving: Scharnierringen of breekringen zijn te gebruiken als sleutelring. Door de scharnier

gemakkelijk open te klappen en de communicatiekaartjes kunnen er gemakkelijk

aangeschoven worden. Ook zeer geschikt om een communicatieboekje mee te maken, door

in plaats van de geplastificeerde kaarten in te laten binden enkele van deze ringen aan de

rug te bevestigen. Daardoor kunnen de kaarten snel en gemakkelijk vervangen of aangevuld

worden. Diameter 32 mm. Hoeveelheid 10 stuks.

Prijs: 5.6 SKU: MD12

Scharnierringen 40 mm.

Omschrijving: Scharnierringen of breekringen zijn te gebruiken als sleutelring. Door de scharnier

gemakkelijk open te klappen en de communicatiekaartjes kunnen er gemakkelijk

aangeschoven worden. Ook zeer geschikt om een communicatieboekje mee te maken, door

in plaats van de geplastificeerde kaarten in te laten binden enkele van deze ringen aan de

rug te bevestigen. Daardoor kunnen de kaarten snel en gemakkelijk vervangen of aangevuld

worden. Diameter 40 mm. Hoeveelheid 10 stuks.

Prijs: 6.1 SKU: MD13

Sleutelautomaat

Omschrijving: Deze sleutelring zit aan een snoer dat 44 cm uitgetrokken kan worden. De houder zelf heeft

geen opdruk en kan met een clip aan de broekriem bevestigd worden.Is geschikt om een set

communicatiekaartjes aan vast te maken. Dankzij het uittreksnoer kan het kaartje beter aan

de communicatiepartner getoond worden.

Prijs: 3.95 SKU: MD14

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/scharnierringen-20-mm
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/scharnierringen-32-mm
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/scharnierringen-40-mm
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/sleutelautomaat
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Etiketten 2 x 2 cm. 50 vel

Omschrijving: Zelfklevende etiketten van 2 x 2 cm. Zeer geschikt om te gebruiken in een picto-agenda.77

etiketten per vel.Print uw eigen foto's of symbolen en maak uw eigen stickervellen.Geschikt

voor laserprinter.Voor gebruikers van Symbol for Windows software kan een basiskaart voor

het maken van de symbolen per e-mail toegezonden worden.

Prijs: 8.95 SKU: ET50

Etiketten 2 x 2 cm. 100 vel

Omschrijving: Zelfklevende etiketten van 2 x 2 cm. Zeer geschikt om te gebruiken in een picto-agenda.77

etiketten per vel.Print uw eigen foto's of symbolen en maak uw eigen stickervellen.Geschikt

voor laserprinter.Voor gebruikers van Symbol for Windows software kan een basiskaart voor

het maken van de symbolen per e-mail toegezonden worden.

Prijs: 13.5 SKU: ET100

Etiketten 2 x 2 cm. 500 vel

Omschrijving: Zelfklevende etiketten van 2 x 2 cm. Zeer geschikt om te gebruiken in een picto-agenda.77

etiketten per vel.Print uw eigen foto's of symbolen en maak uw eigen stickervellen.Geschikt

voor laserprinter.Voor gebruikers van Symbol for Windows software kan een basiskaart voor

het maken van de symbolen per e-mail toegezonden worden.

Prijs: 50.8 SKU: ET500

http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/etiketten-2-x-2-cm-50-vel
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/etiketten-2-x-2-cm-100-vel
http://webwinkel.eelkeverschuur.nl/etiketten-2-x-2-cm-500-vel

