
Beste kinderen en ouders, 

Goed nieuws! De Speel-o-theek is vanaf 2 december ook gevestigd in de bibliotheek van 

Oudheusden. Maar wat is een Speel-o-theek? Wat kost het? Wat krijg ik dan? Misschien zijn er nog 

wel meer vragen. In dit nieuwsbericht informeren we je, maar als er aanvullende vragen zijn, of je wil 

een abonnement afsluiten, ga naar de balie van de bibliotheek. En we helpen je verder.  

Speelgoed lenen in de Speel-o-theek 

Een Speel-o-Theek is te vergelijken met een Bibliotheek, met het verschil dat in een bibliotheek boeken 

worden geleend en in een Speel-o-Theek speelgoed. De Speel-o-Theek is er voor iedereen die kinderen 

wil laten spelen vanaf 0 tot 12 jaar. Voor ouders met kinderen, maar ook voor de oppas of grootouders 

die hun kleinkinderen steeds iets nieuws willen bieden. Onze 700 stuks gevarieerd speelgoed is op te 

delen in spelletjes, buiten speelgoed, constructie- fantasie en zintuiglijk speelgoed.   

Misschien denk je: “Ik heb voldoende speelgoed in huis”. Toch is het dan prettig als een kind regelmatig 

de beschikking heeft over ander, nog te ontdekken speelgoed. Het prikkelt de fantasie en er gaat weer 

een nieuwe wereld voor het kind open.  Daarnaast is speelgoed soms ook gewoon duur. Het is ook veel 

duurzamer om speelgoed niet zelf te kopen, maar juist te delen met elkaar.   

Eén abonnement of strippenkaart voor Oudheusden, Drunen en Vlijmen  

Een jaar lang speelgoed lenen zo vaak als je maar wilt, kost € 28,50. Je mag steeds 2 stuks speelgoed  

maximaal 3 weken thuis houden. Daarnaast bestaat de optie voor een strippenkaart, waarmee je 5 

stuks speelgoed voor € 7,00 kunt lenen.  

Openingsactie 

We zijn zo blij dat we iedere bibliotheek in de Gemeente Heusden hebben kunnen voorzien van een 

Speel-o-Theek, dat we een openingsactie hebben. Sluit voor 31 januari 2023 een nieuw abonnement 

af en betaal  slechts € 12,50 voor het eerste jaar lidmaatschap.  

 

Kinderen die gebruik maken van Stichting Leergeld kunnen bij de balie van de bibliotheek zich 

melden en wij regelen het abonnement met de Stichting.  

Hoe werkt lenen en retour brengen? 

In het kort; om te lenen, kies je je speelgoed, loop je naar de self-service, kies ‘lenen’,  scan je je 

speelotheek pas, haal je de krat over de plaat of scan je de barcode om het speelgoed te lenen. 

Thuis controleren leden het speelgoed. Ontbreekt er een onderdeel of is er een defect meld dit dan 

binnen 1 dag per mail bij uitleen@speelotheek-drunen.nl.  

Terugbrengen: loop naar de self-service, kies ínleveren’, haal de krat over de plaat of scan de 

barcode, en plaats het speelgoed op de Net-terug-plaats.  

 

Niet compleet retour 

Na het inleveren van het speelgoed wordt het gecontroleerd door onze vrijwilligers en indien er iets 

ontbreekt volgt er een e-mail en wordt er een boete op je naam gezet. Vind je thuis iets terug, lever 

het alsnog in, dan halen we de boete van je naam af. 

Boetes voor te laat inleveren worden automatisch op je naam bijgehouden en zie je terug in je financieel 

overzicht door in te loggen op de website van de Bibliotheek. Gebruik hiervoor je pasnummer en 

wachtwoord. 

Facebook, meer informatie 

Volg ons op Facebook om op de hoogte te zijn over recent aangeschaft speelgoed. 

https://www.facebook.com/speelotheekdrunen 

mailto:uitleen@speelotheek-drunen.nl

