
Wij helpen je graag... Spelotheek
DE DOBBELSTEEN

Uitleendienst voor  
speelgoed en volksspelen.

Iedereen welkom!

Specialisatie: aangepaste  
spelen voor jong en oud. 

DOMINIEK SAVIO - HOOGLEDE-GITS

Ik ben oud-leerling van Dominiek Savio en nu ga 
ik naar de dagbesteding. Wat is het super om op 
woensdag te vrijwilligen in de spelotheek.  
Ik werk graag met de computer. Zo scan ik  
bijvoorbeeld wat uitgeleend wordt. En het fijnste is 
uiteraard het contact met de ouders, onthaalouders 
en leerkrachten die langskomen.

Mijn expertise als ergotherapeut bij Dominiek Savio 
zet ik in om het aanbod van onze uitleendienst af te 

stemmen op de vragen van kinderen, jongeren  
of volwassenen met een beperking.  

Maar we hebben uiteraard niet alleen aangepast 
spelmateriaal. Iedereen vindt bij ons zijn ding -  

jong of oud, met of zonder handicap.

Hoi,  
ik ben Christophe. 

Hallo,  
ik ben Greta. 

Contact
0476 893 016 

spelotheek@dominiek-savio.be
spelotheek.dominieksavio.be
 @spelotheekdedobbelsteen

Adres 
Koolskampstraat 39b • 8830 Hooglede-Gits

Route nr. 537 • Ingang via straat Ter Kerst

Openingsuren
Woensdag: 8.30u - 11.30u
Vrijdag: 13.30u - 16.30u 

Eerste maandag van de maand: 19.30u - 21u

Afwijkende uren op feestdagen of in de schoolvakanties.
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Spelotheek De Dobbelsteen is een initiatief van  
Dominiek Savio vzw, in samenwerking met  

de gemeente Hooglede-Gits.
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Volks- en bewegingsspelen

Educatieve spellen

Wat kan je bij ons lenen?  Dit, en nog veel meer...

Puzzels en gezelschapsspellen

Iedereen welkom!

Bouwspeelgoed

Geen plaats voor tonnen speelgoed?

Je denkt aan het milieu?

De kids in jouw opvang houden van variatie?

Op zoek naar spelmateriaal voor in de klas?

In Spelotheek De Dobbelsteen ontleen je  
spelmateriaal voor alle leeftijden. 

Onze dienst is toegankelijk voor iedereen en is 
heel betaalbaar. Je betaalt jaarlijks lidgeld en 
per spel nog een kleine bijdrage. 

Naast de vele klassiekers, hebben we ook 
aangepaste spellen voor kinderen of  
volwassenen met een beperking. 

Onze ergotherapeuten geven tips & tricks of je 
kan ter plaatse iets uitproberen.

Nadien zin om iets aan te kopen?  
Vraag gerust om informatie.


