
Openingstijden : 

Dinsdag   14.15—16.15 

Woensdag  14.15—17.30 

Donderdag  14.15—16.15 

Vrijdag  14.15—16.15 

    

UITLEEN  & ACTIVITEITENCENTRUM  

 Brede School De Zuiderbreedte 

Boekenberghstraat 12  

7906 GA Hoogeveen 

Met de Speel-O-Theek raak je nooit uitgespeeld ! 

Openingstijden : 

Dinsdag   14.15– 16.15 

Woensdag  14.15– 17.30 

Donderdag  14.15– 16.15 

Vrijdag    14.15– 16.15 



Jaarabonnement ( Particulier ) € 32,50 

Hiervoor mag u per keer 3 stuks speelgoed en een 

puzzel lenen voor 3 weken. 

  

Kwartaalabonnement   € 9,50 

U sluit zich voor 3 maanden aan bij de Speel-O-Theek. 

  

Knipkaart    € 3,50 

Hiermee kunt u in totaal 3 stuks speelgoed lenen om 

de Speel-O-Theek uit te proberen. 

  

Jaarabonnement (instellingen ) € 55,00 

Hiervoor mag u maximaal 5 stuks speelgoed           

lenen en een puzzel per 6 weken.  

  

Themaboxen  ( Gratis voor abonnees )   

Meer dan 20 Themaboxen over o.a. Natuur,        

Brandweer en Politie. 

 

Kijk voor meer info over de Themaboxen                     

op onze website. 

 

Adres Brede School De Zuiderbreedte.   

 Boekenberghstraat 12  

 7906 GA Hoogeveen  

 Volg de borden naar de Speel-O-Theek 
 

      Telefoon/whatsapp 

  

Tijdens openingstijden:     06 129 61 613 

Buiten openingstijden :  inspreken op voicemail 

                  of stuur whatsapp bericht 

    of een  e-mail   

 

               Internet 

      www.speelotheekhoogeveen.nl 

  

  E-mail 

  Info@speelotheekhoogeveen.nl 

  

  Facebook 

 http://www.facebook.com/ 

 despeelotheekhoogeveen  

 

  

Wie zijn wij: 
 

De Speel-O-Theek Hoogeveen is een zelfstandige stichting met een bestuur en medewerkers    

(allen vrijwilligers) en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.                                   

Wij zijn aangesloten bij de VSN (Vereniging Speel-O-Theken in Nederland)  

en we zijn ANBI-gecertificeerd.    
 

De Speel-O-Theek is gehuisvest in de  Brede school de Zuiderbreedte. 
 

Spelen is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. 

Een ruim aanbod is daarvoor van groot belang. 

  

Duurzaamheid : 

Door speelgoed te lenen bent u duurzaam bezig; dus geen speelgoed ongebruikt in de kast. 

Adviserende rol : 

Onze medewerkers kunnen u adviseren welk speelgoed voor welke leeftijd of ontwikkelingsfase 

geschikt is. 

Voorlichting : 

We geven voorlichting waarom spelen zo belangrijk is voor de ontwikkeling van het kind. 

We maken ook zelf speelgoed en werken mee aan diverse projecten waarbij spel en                

ontwikkeling een prominente rol spelen. 

Verenigingen : 

We bieden de mogelijkheid aan organisaties, zoals zorginstellingen, scholen,             

kinderopvang en verenigingen om speelgoed te lenen voor hun evenementen.   

Wat doen wij? 

In de Speel-O-Theek kan je speelgoed lenen zoals boeken bij een Bibliotheek. 

Speelgoed lenen is DUURZAAM ! 

Waarom speelgoed kopen als je met een abonnement van de Speel-O-Theek steeds 

weer nieuw speelgoed kunt lenen? 

Voor elke leeftijdscategorie en ontwikkelingsfase is er speelgoed aanwezig.           

Verhuur van crossfietsen voor een kleine prijs.                                                                 

Ook hebben we themaboxen met daarin een aantal stuks speelgoed over een       

bepaald onderwerp.                                                                                                                                        

Dat gaat dan bijv, over  ambulance, tandarts, huisdieren, zindelijkheid , maar ook 

minder leuke  onderwerpen b.v. overlijden 

Omdat wij het belangrijk vinden dat alle kinderen mee kunnen doen zijn wij partner 

van het kindpakket De Wolden en van het jeugdfond sport & cultuur. 

Kunt u een abonnement van de speelotheek niet betalen? meldt dat bij ons en wij     

kunnen u helpen bij de aanvraag. 


