
     

  

 

  

In april valt er weer heel wat te beleven in het Speelgoedmuseum! 

Heb jij nog geen plannen voor deze paasvakantie? Wij wel. 

Ontdek er alles over in deze nieuwsbrief. 

  

 

  

 

NIEUW: expo Ridders en Prinsessen  

 van 27 maart t.e.m. 4 juli  

 



 

 

  

Meisjes spelen met poppen, jongens met soldaatjes. Het is een cliché dat al 

eeuwen meegaat. De wereld van ridders en prinsessen is al lang een immens 

populair onderwerp in speelgoed. Fabrikanten spelen in op de stereotiepe 

voorliefdes van meisjes voor prinsessen en van jongens voor ridders. Wat zegt 

het over hedendaagse genderrollen? 

Ook bekende speelgoedmerken zoals LEGO, Playmobil en Barbie gaan hierin 

mee en bieden elk verschillende sets van burchten en kastelen, ridders en 

prinsessen aan. Tijdens de tentoonstelling tonen wij u van deze merken 

bruiklenen en een aanzienlijke selectie uit de eigen collectie. Dat en nog veel 

meer kan je komen ontdekken op onze 'Ridders & Prinsessen' expo.  

 

Erfgoedapp 

   

In deze ontdekkingstocht maak je kennis met het speelgoed waarmee ridders 

en prinsessen speelden. Ga op zoek naar het juiste speelgoed in het museum 

en ontdek een kinderportret uit de Renaissance. 

 

Praktisch: 

Download de erfgoedapp en zoek via het kompas de tour ‘Ridders en 

Prinsessen veroveren het Speelgoedmuseum’.  Scan in het museum objecten 



 

waarbij je het symbool van de erfgoedapp ziet en je krijgt meer informatie. 

 

  

 

DOWNLOAD DE ERFGOEDAPP  

 

 

 

Lenteschoonmaak  

  

Je wil er met Pasen natuurlijk op je paasbest uit zien. Waarom je huis dan ook 

niet? Doe een lenteschoonmaak! Heb je geen zin om je huis op te ruimen? 

Geen probleem, samen met je kind haal je er het beste uit. Een vuilblik en 

borstel zijn je beste vriend!  

 

 

  

https://speelgoedmuseum.us19.list-manage.com/track/click?u=364ac8fe8a53421f4b5e54d5e&id=627f41472e&e=6aabc2c6de


 

 

Lenteplaylist 

 

Nog altijd niet overtuigd? Veeg het stof op terwijl je geniet van een leuke 

lenteplaylist. Team Speelgoedmuseum heeft voor alles gezorgd. Dans en zing 

mee op de grootste lente hits van vroeger en nu.   

 

KLIK HIER EN LUISTER NAAR ONZE PLAYLIST  

 

 

Erfgoeddag 

  

In 2021 vieren we de 20e editie van Erfgoeddag ‘De Nacht’.  

  

Praktisch:  

 Reserveer een tijdslot tussen 18u en 20u via 

educatieve2@speelgoedmuseum.be 

 Plaatsen zijn beperkt, reserveren kan tot 23 april 15 uur. 

 Neem een eigen zaklamp of lichtje mee!  

https://speelgoedmuseum.us19.list-manage.com/track/click?u=364ac8fe8a53421f4b5e54d5e&id=6f9bf1e54d&e=6aabc2c6de
mailto:educatieve2@speelgoedmuseum.be


 

’s Nachts is de nachtwaker de baas van het museum en let hij op alle 

museumstukken. De museumobjecten komen ’s nachts tot leven om te spelen, 

maar ’s ochtends moeten alle stukken terug in de vitrine staan. Kom jij mee het 

museum bewaken? Let op, deze tour vindt plaats in het donker en is dus enkel 

geschikt voor dappere kinderen vanaf 6 jaar! 

 

 
 

 

 

Preview: kalender mei 

 Star Wars day 4: mei  

 Overwatch wordt 5 jaar op 18 mei   

 Dag van het kasteel 24: mei  

 Mei plastic-vrij-spelen 

Het Speelgoedmuseum is open op feestdagen in mei.  

 Zaterdag 1 mei 

 Hemelvaartweekend 13 en 14 mei 

 Pinkstermaandag 24 mei 

   

Tot binnenkort!  

 

 



 

Draag je het Speelgoedmuseum een warm hart toe? 

Ontdek hoe je ons kan steunen! 

    

 

https://speelgoedmuseum.us19.list-manage.com/track/click?u=364ac8fe8a53421f4b5e54d5e&id=aecbe5e2fc&e=6aabc2c6de

