
Speel-o-theek De Schatkist
Johan van Oldenbarneveldstr. 48a
(obs De Walsprong, 
ingang ‘t Sprongetje)
Zaltbommel
tel: 06-44623983
(tijdens openingstijden, 
daarbuiten via de voicemail)

email: sotdeschatkist@orange.nl

Openingstijden
Woensdagmiddag: 
13.30 tot 15.00 uur
Zaterdagochtend:
10.30 tot 12.00 uur

Om speelgoed te kunnen lenen bij De 
Schatkist, moet je lid zijn. Iedereen 
uit Zaltbommel en omstreken kan lid 
worden. 

Een Gezinsabonnement kost 8 euro 
per jaar. Inschrijven daarvoor kan met 
het inschrijfformulier, dat te krijgen is 
gedurende openingstijden. 
Het inschrijven kost eenmalig 1,50 euro 
aan administratiekosten. Je moet je 
bij het inleveren van het inschrijfformu-
lier kunnen legitimeren, zodat we de ge-
gevens op de lidmaatschapspas kunnen 

zetten. 

Met het Gezins-
abonnement kan het 
hele gezin maximaal 
vijf stuks speelgoed 
tegelijk lenen. Dat 
speelgoed kun je, in 

ruil voor het leengeld, drie weken thuis 
houden. Als je er langer mee wil spelen, 
kun je er nog drie weken aan vast plakken, 
door te bellen of even langs te komen.

Bedrijven, scholen en instellingen kunnen 
een speciaal lidmaatschap aanvragen.
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Hoe gaat het lenen in zijn werk?

Tijdens openings-
uren kan iedereen  
De Schatkist bin-
nenkomen om één 
of meer stukken 
speelgoed te lenen. 

Voor je iets meeneemt, kun je het ter 
plekke proberen of uitgebreid bekijken. 
Vervolgens laat je je pasje zien en je 
rekent het leengeld af.
Het speelgoed is gemarkeerd met stip-
pen om de prijscategorieën duidelijk te 
maken:  Speelgoed met een groene stip 
kost  50 cent, met een gele stip 1 euro, 
rode stip 1,50 euro. 
Thuis speel je er heerlijk mee.

Na drie weken, of eerder, breng je het 
speelgoed weer terug. 
De onderdelen zijn gemakkelijk te herken-
nen aan de coderingen van De Schatkist, 
bestaande uit een letter (bijvoorbeeld 
P voor Puzzels of G voor Gezelschaps-
spellen) en een getal. 

Het speelgoed wordt weer 
ingenomen, de onderdelen  
nageteld. En dan kun je, als 
je wil, een ander mooi stuk 
speelgoed uitzoeken.

Pien is een kei in spelletjes.
Jip vindt Playmobil vet-cool.
En Lesley wil liefst elke keer iets anders.

Ieder kind vraagt zijn eigen speelgoed. 
Daarom probeert De Schatkist zo veel 
mogelijk gevarieerd speelgoed aan te 
bieden. Gevarieerd in manier van spelen, 
in leeftijdscategorieën en in jongens-
meisjes.

Van het spel 
Eendje Kwaak 
tot In de Ban 
van de Ring.

Van Duplo voor  de kleintjes (en de gro-
ten die er geen genoeg van kunnen krij-
gen) tot de achtbaan van K’nex voor de 
wat oudere kinderen.  

Van keukentje met 
toebehoren tot de 
Romeinse Arena 
van Playmobil.

Al het speelgoed mag je drie weken thuis 
houden. Wil je een bepaald stuk speel-
goed heel graag lenen, maar grijp je tel-
kens mis, dan kun je dat reserveren. Dat 
kost 50 cent. 

In een bibliotheek leen je boeken.

In een speel-o-theek leen je speelgoed.

Oftewel: in Speel-o-theek De Schat- 
kist kun je uit een schat aan speelgoed 
kiezen wat je voor een klein bedrag drie 
weken mee naar huis wil nemen.

Spelen is het allerbelangrijkste voor de 
ontwikkeling van kinderen. Verantwoord 
en bijzonder speelgoed kan daar zeker 
aan bijdragen. 

Maar welk speelgoed vinden kinderen 
leuk? 
De medewerkers van De Schatkist kun-
nen daarover natuurlijk adviseren. Het 
beste advies geeft echter het kind zelf. 
Rustig thuis ermee spelen is de beste 
manier om uit te vinden of speelgoed  
    geschikt is
     voor een kind.


