
Vanaf maandag 27 april zal Spelotheek De Wip jullie opnieuw van dienst zijn. Helaas 
blijven de deuren van de Spelotheek zelf nog even dicht voor het publiek, maar wel 
starten we, in navolging van de bibliotheek Knokke-Heist, met een 
afhaaldienstverlening. Na enkele weken in ons kot blijven, kan de verveling bij 
kinderen al eens toeslaan; ook de creativiteit van ouders om steeds nieuwe activiteiten 
te bedenken voor hun kinderen komt onder druk te staan. Nieuw speelgoed online 
aankopen is bovendien vaak duur.  

Spel en spelen zijn belangrijke ervaringen in een mensenleven. Voor zowel jong als 
oud is het een manier om plezier te beleven met anderen. We leren er iets over onszelf, 
de ander en de wereld. Spelen is bovendien een basisrecht. Spelotheek De Wip tracht 
reeds 30 jaar om mee dit recht van kinderen op recreatie en spel te verwezenlijken. 
Ook in tijden van COVID-19 blijven we onze verantwoordelijkheid hiervoor opnemen, 
mits het navolgen van de strikte veiligheidsmaatregelen.  

Hoe onze afhaaldienstverlening in zijn werk gaat, lees je hieronder.  

Wat mag ik aanvragen? 

Elke klant (= volwassene) mag 4 spelmaterialen aanvragen. Ons volledig 
spellenaanbod is zichtbaar in de catalogus van bibliotheek Knokke-Heist.  

LET OP: tijdens de corona-maatregelen lenen we geen groot (buiten)materiaal 
(zoals een grote 4 op een rij, volksspelen, …) uit. Je kan wel uit de volgende 
categorieën materiaal ontlenen: 

 Constructiespelen 

 Fantasiespelen 

 Gezelschapsspelen 

 Ontwikkelingsspelen 

 Puzzels 

 Zintuiglijke spelen 

 Expressiespelen 

 Kaartspelen 

 Strategische spelen 

 Dobbelspelen 

 Taalspelen 

 Rollenspelen 

 Baby- en kleuterspelen 

 Bewegingsspelen 

Ben je nog geen lid, geen probleem. We maken je lid, zodat je kan spelen.  

De betaling van het lid- en leengeld laten we voor iedereen openstaan en handelen 
we af eens we jullie opnieuw mogen ontvangen in de Spelotheek.  

 

 



Informatie lidmaatschap 

Voor het aanmaken van een lidmaatschap hebben we de persoonsgegevens van een 
volwassene nodig (ouder, grootouder, voogd, student, organisatie, …). 

Het lidgeld bedraagt 5 euro per kalenderjaar per individuele ontlener en 7,5 euro per 
kalenderjaar voor groepsontleners (organisaties). Het leengeld bedraagt 0,5 euro per 
item voor een periode van 4 weken. 

Hoe doe ik een aanvraag? 

-> Doe je aanvraag bij voorkeur via dit aanvraagformulier. 
-> Ondervind je problemen om dit formulier digitaal in te vullen, dan kan je bellen 
naar 050 630 400. Een medewerker van de bibliotheek helpt je verder tijdens de 
weekdagen tussen 9u en 17u. Indien meer informatie nodig is over spelmateriaal, 
word je doorverwezen naar de medewerkers van de Spelotheek.  

Let op: enkel inwoners van Knokke-Heist kunnen momenteel een aanvraag doen, 
aangezien enkel essentiële verplaatsingen mogelijk zijn.  

Hoe zoek ik spelmateriaal in de catalogus van de Spelotheek? 

Ga naar de startpagina van de bib (https://knokke-heist.bibliotheek.be/). Klik op  

 

 

 

 

 

 

https://www.knokke-heist.be/afhaalspel
https://knokke-heist.bibliotheek.be/


Klik daarna op ‘spel’. 

 

Heb je een specifiek spel voor ogen, dan kan je hier de naam van het spel noteren. 
Indien je nog geen specifiek spel voor ogen hebt, zoek je best op basis van leeftijd 
en/ of onderwerpen.  

 

 

Waar en wanneer haal ik mijn pakket op? 

We trachten jouw vraag zo snel mogelijk te verwerken. Eens we het pakket hebben 
samengesteld, bellen we je op. We spreken samen een afhaalmoment af. Er is slechts 
1 afhaalpunt, namelijk de Vrièrestraat 26 in Heist (niet in het lokaal van de Spelotheek 
zelf, maar op de benedenverdieping) 

Kom op het afgesproken tijdstip, zo beperk je persoonlijk contact en 
besmettingsgevaar. Breng ook zelf een zak mee om het materiaal in te stoppen.  

Houd er rekening mee dat je je aangevraagde materialen niet onmiddellijk zult kunnen 
afhalen, dat zal ten vroegste de volgende dag kunnen en hangt af van het aantal 
aanvragen. Houd er ook rekening mee dat bepaalde aangevraagde materialen 
misschien niet in je pakket zullen zitten omdat ze op het moment van het vullen niet 
beschikbaar waren. Dit zullen we ook steeds telefonisch vermelden wanneer we een 
afhaalmoment afspreken. Het is dan mogelijk om telefonisch andere voorkeuren op te 
geven. 

 



Geen inspiratie? Laat je verrassen met een selectie door de 
Spelotheek! 

Omschrijf zo goed mogelijk wat je graag wil. Geef zeker het soort speelgoed op 
(puzzel, smartgame, gezelschapsspel, fantasiespel, …) en eventueel de leeftijd van 
de kinderen waarvoor je dit pakket wil uitlenen. Bijvoorbeeld: 2 puzzels (bv. 
dinosaurus, Frozen), 1 gezelschapsspel en 1 smartgame voor een kindje van 6 jaar. 
Het personeel van de Spelotheek stelt dan voor jou een pakket samen. Ideaal om 
nieuwe dingen te ontdekken! 

Kan ik mijn spelmateriaal al terug inleveren? 

Al het spelmateriaal mag je bijhouden tot na de heropening, we verlengen 
automatisch. Voor deze verlenging hoef je niet te betalen.  

Wie zijn materiaal toch graag eerder inlevert, maakt met ons eerst een afspraak via 
mail. Zo kunnen we een moment en plaats afspreken waar jullie het materiaal kunnen 
plaatsen. Wij laten het materiaal dan minstens één week staan vooraleer we het zelf 
controleren en terug beschikbaar stellen.   

Is dit wel veilig? 
 
Het personeel van de Spelotheek draagt wegwerphandschoenen en mondmaskers 
bij het klaarleggen van de pakketten. We werken met afhalen op afspraak, waardoor 
je niet met andere klanten in contact komt. Respecteer dus zeker het afgesproken 
tijdstip. Bij afhaling houden we voldoende afstand. Klanten komen niet in het lokaal 
van de Spelotheek zelf (2de verdieping). Een medewerker van de Spelotheek komt 
naar beneden op het afgesproken tijdstip en legt het materiaal in de gang tussen de 
buitendeur en de deur van de traphal. De medewerker van de Spelotheek blijft daarna 
steeds in het 2de gedeelte van de gang, zodat de klant zijn pakketje kan nemen in het 
1ste gedeelte van de gang. Let op: je gaat NIET binnen in de Preventiedienst.  

Wees solidair: respecteer de social distancing en kom alleen je pakket afhalen. Ben je 
ziek? Kom dan geen pakket afhalen. 

Nog even meegeven dat de sluitingsperiode een volledig boetevrije periode is. 

Voor meer info: spelotheekdewip@gmail.com 

 


