
  

   

 

Het is buiten al wat kouder en natter, hét ideale weer om een bezoekje te brengen 

aan het Speelgoedmuseum! Wist je dat er vanalles te beleven valt? 

In de herfstvakantie starten we met een leuke gezinszoektocht maak sterrenstof en 

rijd naar de maan. Daarnaast kan je op 4 november ook een workshop in het teken 

van de ruimte volgen.  

Kom zeker de spellenafdeling in het museum eens bezichtigen. Wie weet doe je er 

wel inspiratie op voor een cadeautje van de Sint! Je mag je verlanglijstje komen 

brengen aan de Sint in het weekend van 20 & 21 november. Niet alleen de kinderen 

maar ook de senioren staan deze maand centraal. De 65 plussers krijgen een gratis 

rondleiding tijdens de Ouderenweek.  

Tot slot geven we jullie een fijne cadeautip mee voor de feesten in december!   

 

 

 

Doe- en zoektocht: Maak sterrenstof en rijd naar de 

maan! 

 



 

 

Meneer Janssens is op zoek naar dappere 
en avontuurlijke ruimtevaarders. Hij droomt 
ervan eens een bezoekje te brengen aan de 
maan en jij kan hem daarbij helpen! 
De voorbije weken was meneer Janssens al 
druk in de weer met het bouwen van een wel 
heel speciale auto waarmee hij helemaal tot 
bij de maan wil rijden. Hij werkte dag en nacht 
en… eindelijk, de auto is bijna klaar om te 
vertrekken! Er is nog maar één belangrijk 
onderdeel dat ontbreekt: brandstof! In de 
ruimte wordt dit ook wel sterrenstof 
genoemd.  

Ga op ruimtemissie en help meneer 
Janssens met het verzamelen van alle 
ingrediënten die nodig zijn voor de 
sterrenstof. Zoek de verschillende 
ruimtewezens die verspreid staan in het 
museum en voltooi hun opdrachten. Doe je 
best, want meneer Janssens rekent op jou! 
 
Volbreng deze buitenaardse zoektocht in 
de herfstvakantie van 30 oktober t.e.m. 7 
november 2021. Je kan de zoektocht 
meenemen aan het onthaal. 

 

 

 

Workshop 'Maak je eigen jetpack'! 

 

 

 

Deze herfstvakantie staan alle activiteiten 

in het teken van de ruimte. Kleine 

astronauten kunnen op 

donderdagnamiddag 4 november hun 

jetpack knutselen voor hun ruimtereis.  

Reserveer de dag zelf aan de balie. Het 

aantal ruimtereizigers is beperkt, wees er 

dus snel bij donderdag om je plaatsje te 

verzekeren. 

 

 



 

Gezelschapsspellen 

 

  

 

Binnenkort komt de Sint terug op bezoek… maar wisten jullie dat spellen al heel lang bestaan? 

Welke spelletjes kregen onze ouders, grootouders… van de Sint? In de afdeling van de 

gezelschapsspellen kan je heel wat spellen bekijken die uit de collectie van VIVES SpellenLab 

komen.  De collectie van Vives bestaat niet enkel uit recente spellen,  er zijn ook heel oude 

spellen te zien. Het oudste spel dateert van rond 1850!  Ben je benieuwd naar wat er zoal te 

vinden is, kom dan snel kijken! 

 

 

Wat is jouw favoriete gezelschapsspel? Laat het ons weten: 

Facebook@speelgoedmuseum.mechelen 

Instagram@speelgoedmuseum.mechelen 

Email: communicatie@speelgoedmuseum.be  
 

 

 

Dag Sinterklaasje 

 

 

 

Zijn de kindjes braaf geweest afgelopen 

jaar? De Sint komt naar het 

Speelgoedmuseum op zaterdagnamiddag 

20 en zondagnamiddag 21 november.  Wie 

weet krijgen ze wel iets lekkers mee. Komen 

jullie ook?  

 

 

 

Seniorenrondleiding 
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In het kader van de ouderenweek van 15 t.e.m. 21 november organiseert het 

Speelgoedmuseum een seniorenrondleiding. Schrijf je nu in voor een exclusief bezoek mét 

gids aan het Speelgoedmuseum op 18 november om 14u en ontdek een van Europa’s grootste 

speelgoedcollecties. In het museum huizen maar liefst 30.000 historische en hedendaagse 

collectiestukken. Alle klassiekers passeren de revue, maar ook Belgische speelgoedmerken 

komen aan bod. (Her)ontdek speelgoed uit jouw kindertijd en kom te weten waarom spelerfgoed 

en speelcultuur zo belangrijk zijn. Klaar voor een speelse museumbeleving met een vleugje 

nostalgie?  
 

 

De plaatsen zijn beperkt, reserveer je exclusief bezoek voor 11 november per mail 

educatieve.dienst@speelgoedmuseum.be of telefonisch 015/ 557075.  
 

 

 

Cadeautip 
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Met de Sinterklaas- en eindejaarsperiode in het vooruitzicht zijn heel wat mensen  op zoek naar 

geschenkideeën. Schenk een ticket of een jaarabonnement van het Speelgoedmuseum! 

 

Bij een jaarabonnement krijgt de gelukkige een jaar lang gratis toegang, maar ook straffe 

kortingen bij onze partners (Plopsa, De Zoo & Plankendael, ...)   

Praktische info jaarabonnement: 

• Een jaarabonnement kost € 30 voor de eerste abonnee. 

• Voeg tot vijf gezinsleden toe aan het voordeeltarief van €12,5 p.p. 

• Krijg superkortingen bij onze partners & 10% korting in de museumshop. 

• Word uitgenodigd voor officiële openingen en nocturnes. 

• Een jaarabonnement is een jaar geldig. 

Interesse? Neem contact op met communicatie@speelgoedmuseum.be voor de afhandeling! 

 

 

 

Kalender december 
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• 8 december tot 9 januari: Doe- en zoektocht ‘Berenfamilie’ 

• 30 december: Workshop kerstvakantie 

• 6 januari: Workshop kerstvakantie 

Wil je alle activiteiten nog eens in detail bekijken? Check dan zeker onze website! 

 

Ontdek onze activiteiten  
 

 

We kijken er naar uit jullie binnenkort te ontmoeten in het Speelgoedmuseum! 

 

Groetjes, 

Team Speelgoedmuseum  
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