
 

Spelotheek en   
snoezelruimte  

voor personen met   
een handicap  

Lijsterbolstraat 5 A - 2550 Kontich   
52 /449 58  03 

  
spinnekekontich@gmail.com 
www.spinnekekontich.be 

 

reknr.:  BE 22 7785  9521  0647  
Giften vanaf 40€  zijn fiscaal aftrekbaar   

      

’t Spinneke   vzw   

Wegbeschrijving   : 
  

 

E 19 Antwerpen- Brussel, afrit 7,  
richting Kontich. Aan de 3 de  lichten  
rechts af ( Drabstraat), op de split- 
sing rechts houden  ( Keizershoek)  
tot op T kruispun t, links ( Kruis- 
schanslei) tot op T kruispunt , dan  
links en eerste rech ts( Duffelsesteen- 
weg),eerste rechts ( Lijsterbolstraat)  

  

 

N1 Mechelen - Antwerpen Mechel- 
Duffel- sla  sesteenweg,  linksaf  

sesteenweg, linksaf Lijsterbolstraat  

 

Bereikbaar met de  bus 191 - 91 - 92  
halte Lijsterbolstraat   

  
  
Meer inlichtingen :   

Spelotheek   

Openingsuren    : 

Woensdag    14.00  uur tot 16.00 uur  
Zaterdag     10.00  uur tot 13.00 uur  
Juli - Augustus  enkel op zaterdag  
  
Deelname in de kosten :   

 €  Jaarlijks lidgeld :  6.00 
 €  3.00 Halfjaarlijks:   

Jaarvergoeding voor leefgroepen en klasjes:  
      15.00  €  

  
Uitleenafspraken:   
Maximum   stukken 3  per keer uitlenen en dit  
voor een termijn van  3  weken   
Per uitgeleend stuk wordt 0.50 € uitleengeld  
gevraagd.  
  
  

Snoezelruimte   

Openingsuren:   
  Alle dagen na afspraak  
  Zon - en Fees tdagen gesloten   
  
  
Deelname in de kosten:   
      Per gezin: 7.00  €   
      3.50 € per niet gezinslid  
      Groepen/instellingen:  
      3.50 € per gebruiker  
     met een min. van 7 €    Van den Broeck-Smets Jeanine   

Nieuwstraat 29   
 Kontich   2550 

Tel: 03/457 63 49  
 27   0495/85 15 

Adams-Peeters Greet  
Paul van Ostaijenlaan 21   
2547  Lint   
Tel: 03/457 90 63  

 64   0474/43 03 
Alleen cash betaling mogelijk 



In onze naam ’t Spinneke 

vindt men de  

 

         Sp  - van spelen    

in   - van informatie  

  

Het spinneke maakt ook een 
web dat staat voor de draden van verbinding 
tussen spelen, ontspanning en de informatie 

daarrond.  
  

Het web is tegelijk een symbool voor de 
verbondenheid tussen personen met en 
zonder handicap.   

 

Spelotheek 

 

 Een ruimte waar we speelgoed aanbieden.  
 Een speeleiland waar het speelgoed kan                         
uitgetest worden of waar men zich gewoon    

kan amuseren.  
 Een ontmoetingsruimte waar men ideeën       

kan uitwisselen en een praatje maken.  
 Een inforuimte.  
 Uitlenen en uitproberen van kleine hulp- 

middelen. Kleine dingen die het leven      
aangenamer maken  

 Een computerhoek met aangepast 
materiaal. Info rond computer, aanraak-
scherm, toetsenbord, schakelaars, spelen… 
 Uitlenen van rolstoelfietsen. 
 

Snoezelruimte 

 

 Verschillende ruimtes waar men zich kan       
ontspannen: 

actief: voelen, springen, muziek, …                                                                   

passief: vb. waterbed met zachte muziek 

 Verzorgingshoek 

 

 

 
 

Is van levensbelang voor de ontwikkeling  

van het kind  

  

Is omgaan met andere mensen  

  

Is verschillende rollen aannemen  

  

Is bewegen en actief bezig zijn  

  

Is leren voelen, zien, ruiken, proeven  

  

Niet alle kinderen komen even vlot tot 

spelen en ook niet alle speelgoed is voor 

hen geschikt.  

  

Wij denken hier vooral aan personen met  

een handicap.  

  

De spelotheek wil het speelplezier en 

spelontwikkeling van personen met een 

handicap bevorderen en stelt zich ten doel 

goed en verantwoord speelgoed uit te 

lenen.  

  

Daarom bieden wij door het 

uitleensysteem:  

  

 de mogelijkheid om kinderen met 
aangepast en dikwijls ook duurder 

speelgoed te laten kennismaken.  
 informatie over de achtergrond van 

spelen en het hierop aansluitende 

speelgoed.  

 

 

 

 

 

Het is een samentrekking van de woorden 

snuffelen en doezelen.   

  

Deze woorden duiden op een globaal 

sfeerbeeld: een rustige sfeervolle ruimte, 

waar zachte muziek klinkt, en waar materialen 

zijn die de zintuigen kunnen stimuleren.  

  

Snoezelen bevordert een dialoog tussen 

zorgverlener, omgeving en jongere.  

  

Er wordt een sfeer van veiligheid en 

geborgenheid gecreëerd en zo wordt het 

gedrag positief beïnvloed: er wordt 

gelegenheid gegeven om emoties en 

gevoelens van  genegenheid en tederheid te 

uiten. Snoezelen kan zowel individueel als 

groepsgewijs aangeboden worden.  

  

Actieve rol van de begeleider:  

Het signaleren, aanreiken, aanbieden 

van middelen.  

Passieve rol van de begeleider:   

De jongere het materiaal laten 

ontdekken en er hem of haar mee bezig 

laten zijn.  

 

Voor meer info raadpleeg onze website  

 

  

  

Snoezelen 


