
 www.de-kade.be/piepbal  

 

Speel-o-theek 

  

De Piepbal 
 

Info 
Uitleen & Gebruik 

van  
aangepast 

spelmateriaal en  
snoezelruimte 

 

Contact 
 

Verversdijk 17 
8000 Brugge 
050/33 05 48 

 
speelotheek.depiepbal@de-kade.be 

 
Els Hoste 

Emilie Theuninck 
 

 
 

Uw vrijblijvende steun is  
steeds welkom:  

BE98 4700 5040 8193 
 

2e hands speelgoed in goede staat  
nemen wij ook met plezier aan. 

 
 
 

Uitleenvoorwaarden 
Lidkaart (1 jaar geldig): € 5 
Speel– en snoezelkaart (1 jaar geldig):  
 Gezin: € 12,50 (incl. lidkaart) 
 Groep: € 25 (incl. lidkaart) 
 
Maximum 3 stukken kunnen  
ontleend worden voor een  
periode van 3 weken 
Prijs per ontleend stuk: € 0,50 
 
 
 

Openingsuren 
Maandag tot donderdag: 
9.00— 11.30 u; 14.00—19.00 u 
Vrijdag: 
9.00—11.30 u 
2de en 4de zaterdag van de maand: 
9.00—12.00 u 
Tijdens de schoolvakanties enkel na telefonische 
afspraak. 



   

   

 
 

Spel en ontspanning 

is van groot belang 

voor de ontwikkeling 
van elk mens. 

 
 

Spelenderwijs 

ervaart men zichzelf 

en de omgeving. 
 
 

Dit geldt ook voor kinderen, jongeren,   
volwassenen en ouderen 

met een tijdelijke of blijvende  
ontwikkelingsproblematiek of beperking. 

 
 

Dit 

kan ertoe leiden dat zij 
moeilijk of soms helemaal niet 

 tot spelen komen. 
 
 

Met de speel-o-theek 

stellen wij ons tot doel 
op deze problematiek in te gaan  

door het aanbieden van spelmateriaal,  
snoezelruimte en speel- en computerruimte 

dat zorgvuldig is aangepast. 

ons spelmateriaal ... 

Passend speelgoed nodigt uit tot actie en stimuleert 
door het plezier dat men eraan beleeft. 
Met ons aanbod richten wij ons op het stimuleren 
van zowel de verstandelijke, lichamelijke als  
sociaal-emotionele ontwikkeling. 
 
Je vindt hier dus onder andere: 
 loopfietsjes, steps, werpspellen, ... 
 rijgkralen, constructiemateriaal, … 
 puzzels, denkspellen rond taal of wiskunde, 

quizzen … 
 gezelschapsspellen, (empathie)poppen, ... 
 volksspelen … 

 
onze ruimtes ... 

In onze speel-o-theek is er voldoende ruimte om te 
spelen en ons spelmateriaal uit te proberen. 
Je hoeft dus niet noodzakelijk spellen mee te  
nemen naar huis, je school of zorgvoorziening. 
Met een speel– en snoezelkaart kun je een jaar lang 
onbeperkt  ter plaatse gebruik maken van al ons 
spelmateriaal en onze speel– en snoezelruimtes. Dit 
kan zowel individueel als in groep.  
Onze openingsuren zijn er op gericht je dagelijks te 
kunnen verwelkomen tot 19u ‘s avonds.  
Op zaterdagvoormiddagen en woensdagnamiddagen 
loop je vrij binnen om te spelen, de rest van de week 
plannen we je bezoeken graag in.  
Contacteer ons daarom even vooraf per mail of per 
telefoon. 
 

 
 
Wij bieden volgende ruimtes aan: 
 2 speelruimtes 

 2 snoezelruimtes 

 1 computerruimte met aangepaste hard– en 
software 

 
… aangepast 

Soms is een gekocht spel niet duidelijk genoeg,  
te moeilijk of verwarrend.   
Indien de vraag zich stelt, kunnen wij dit  
spelmateriaal voorzien van aanpassingen.  
We beschikken hiervoor over de nodige materialen en 
werkruimte. 
Zowel ons eigen speelgoed als dat van bij jou thuis, op 
school of in de zorgvoorziening passen wij graag op 
maat aan. Hierbij vragen wij enkel een vergoeding voor 
de gebruikte materialen. 
 

info en tips ... 
Er is heel veel speelgoed te koop op de markt. Maar 
wàt is nu duurzaam en nuttig materiaal? We geven 
graag informatie over nieuw en aangepast 
spelmateriaal waar wij ervaring mee hebben. Vooral de 
functie en de mogelijkheden ervan worden belicht. Zo 
helpen wij je ook bij het zorgvuldig uitkiezen van 
spelmateriaal uit ons eigen aanbod. Wij kunnen ook 
tips geven over bestaande literatuur of catalogi van  
gespecialiseerde speelgoedbedrijven. 


