
Verjaardagsspeelgoed 
Naast het gewone speelgoed heeft de  

speel-o-theek verjaardagsspeelgoed te  

leen. Er is een verjaardagskast vol met 

ideeën, spelletjes en spelmateriaal voor  

partijtjes.   

Wat zit er in de verjaardagskast? 

 Pedalo‛s, sjoelbak, loopski‛s, sjablonen 

voor maskers en mutsen, ezeltje prik,  

twister, loopzakken, dartbord, glijbaan, 

(cijfer) taartbakvormen, 

muziekinstrumenten, parachute, 

verkleedkleren en themakisten met o.a.  

piraten en prinsessen. 

En nog heel veel meer. 

Dit speelgoed kun je reserveren 
en extra lenen naast het gewone 

speelgoed. Wel vragen wij hiervoor een 

kleine extra  leenprijs. 

Waar kun je ons vinden? 
In het souterrain onder de GGD 

Edisonstraat 47  

Hilversum 

 035-6422983 

(alleen tijdens openingstijden) 

Wanneer zijn wij open? 
maandag  
woensdag  
zaterdag 

09:30-11:00 
15:00-16:30 
10:00-11:30 

SPEELGOED  
KUN JE OOK  

LENEN! 

Wilt u meer informatie?     
   info@speelotheekhilversum.nl  
   www.speelotheekhilversum.nl 
   Facebook: bit.ly/fb-desteeg 
              035-6851505 
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Voor de lichamelijke ontwikkeling  

Bewegingsmateriaal (grove motoriek) 

- loopauto, skeelers en waveboard. 

Zintuiglijk materiaal (fijne motoriek) 

- activity center, ballenbaan en aquaplay. 

Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling  

Fantasie materiaal 

-keukentje, poppenhuis en piratenschip. 

Creativiteits- en expressiemateriaal 

-gipsvormen en muziekinstrumenten. 

Gezelschapsspellen 

- kinderen van Catan en zakgeldspel. 

Voor de verstandelijke ontwikkeling  

Bouw- en constructiemateriaal 
-K‛nex, Kapla, Duplo en Briotrein. 

 Taal-, reken- en denkspellen   

- Loco, ik leer lezen en Rush hour. 

 Puzzels 

- Nijntje, Dora, K3 en Cars. 

Wat kun je lenen? 
Hieronder een paar voorbeelden 
uit  onze ruime (+/- 900 stuks)  

collectie speelgoed. 

Wat is een speel-o-theek? 
Bij een speel-o-theek kun je speelgoed  

lenen, zoals je bij een bibliotheek  boeken 
leent. Per keer kun je 4 stuks  speelgoed 

lenen voor maximaal 4 weken. 
Elke week omruilen mag natuurlijk ook. 

Voor wie is een speel-o-theek? 
Voor alle kinderen van 0-10 jaar en 
iedereen die met hun opvoeding  te 

maken heeft. 

Wat kost de speel-o-theek? 
Het lidmaatschap bedraagt € 27,50 per jaar. 

Bij een laag gezinsinkomen kun je dat vaak 
betalen uit de regeling Kindpakket van de 

gemeente Hilversum.  

Speel-o-theek “De Steeg” 

Is al sinds 1983 bezig spelen te stimuleren  
omdat spelen de manier voor kinderen is  

om zich te ontwikkelen. 

Onze medewerkers kunnen je informeren  
over spelontwikkeling en speelgoed. 

We werken uitsluitend met vrijwilligers  
en kopen ons speelgoed van de opbrengst  
van de jaarlijkse speelgoedbeurs, giften 

en lidmaatschapsgelden. 

Is een ontmoetingsplek waar (gast)ouders  
met elkaar kunnen praten en iets drinken  

terwijl de kinderen samen spelen. 

Organiseert elk jaar een 2e hands  
speelgoedbeurs.  

 
Op de website vind je alle actuele 

informatie. 

www.speelotheekhilversum.nl 


