
  

 

Versierde kerstbomen en fonkelende lichtjes om deze donkere tijden op te vrolijken, je kan er 

niet naast kijken. Dat betekent maar 1 ding: het is bijna Kerstmis! Hét moment van het jaar om 

samen met familie en vrienden te zijn. 

Bovendien is er een extra week kerstvakantie ingelast. Ben je op zoek je naar een activiteit met 

het gezin? Goed nieuws, in het Speelgoedmuseum kan je deelnemen aan de zoektocht: Help 

de berenfamilie inkopen te doen voor hun kerstdiner! 

Verder geven we je graag cadeautips en vertellen we hoe je een leuke gepersonaliseerde 

elfenvideo maakt. Veel leesplezier! 

    

 

 

Doe- en zoektocht: Help de berenfamilie inkopen te doen voor hun 

kerstdiner! 

 

 

 

De teddyberen hebben een kerstdiner gepland, 
maar ze zijn vergeten inkopen te doen. Kan jij hen 
helpen? Ontdek in het museum wat de beren nog 
nodig hebben en vul het boodschappenlijstje aan! 
Zoek de verschillende museumobjecten die 
verspreid staan in het museum en speel het 
boodschappenspel.  
  
Volbreng deze berenleuke zoektocht van 11 
december 2021 t.e.m. 9 januari 2022. 

 

Meer informatie  

 

 

https://speelgoedmuseum.us19.list-manage.com/track/click?u=364ac8fe8a53421f4b5e54d5e&id=71ab8ceaf1&e=6aabc2c6de


 

Cadeautips  

 

  

 

Op zoek naar een fijn kerst- of eindejaarscadeau? Schenk een portie nostalgie aan je geliefden met een 
bezoek aan het Speelgoedmuseum.   

 
Gezinsticket  

Wat is er leuker dan met het gezin naar het Speelgoedmuseum komen? Geef een gezinsticket cadeau! 

Praktische info 

• Ticketprijs volwassene: € 9,80 

• Ticketprijs kind € 7,30 

• Prijs gezinsticket (2 volwassenen + 2 kinderen): € 34,20 

• De tickets blijven een jaar geldig. 

• Koop je tickets aan de infobalie. 

Jaarabonnement  

Is een uitstapje naar het Speelgoedmuseum lang niet genoeg? Neem dan meteen een jaarabonnement en 
geniet een jaar lang van gratis toegang, straffe kortingen bij onze partners en 10% korting in onze 
museumshop. 

Praktische info  

• Een jaarabonnement kost € 30 voor de eerste abonnee. 

• Voeg tot vijf gezinsleden toe aan het voordeeltarief van € 12,50 per persoon. 

• Bestel je abonnement door contact op te nemen met communicatie@speelgoedmuseum.be 

 

 

 

Maak een gepersonaliseerde elfenvideo 

 

mailto:communicatie@speelgoedmuseum.be


 

 

 

Lijkt het je fijn om eens een elfje te zijn? Op de 

gratis interactieve website Elf Yourself kan dat! 

Upload een foto van jezelf of van vrienden, kies 

je achtergrond, voeg een wens toe en ontdek je 

gepersonaliseerde video. Bovendien kan je deze 

video delen. Leuk toch? Probeer het zelf ook 

eens!   

 

Maak je video  

 

 

 

Beste wensen! 

 

Voilà, hopelijk hebben jullie voldoende inspiratie voor tijdens de kerstvakantie en onder de 
kerstboom. Wij wensen jullie een deugddoende vakantie en veel fijne knuffelcontacten voor 2022 
toe! 
 
Tijdens de kerstvakantie zijn wij ook open op maandag! 
Hieronder vind je de openingsuren: 
In de week van 20 december: open op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en zondag. 
In de week van 27 december: open op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en zondag. 
In de week van 3 januari: alle dagen open. 
We zijn gesloten op 24, 25, 31 december en 1 januari. 

https://speelgoedmuseum.us19.list-manage.com/track/click?u=364ac8fe8a53421f4b5e54d5e&id=ae317d872e&e=6aabc2c6de


  

 

 

Kalender januari 

 

 

 

 

Zet deze data alvast in je agenda. Meer info 

over deze activiteiten volgt in januari. 

Hou ook zeker onze kalender in het oog! 

 

6 januari: Driekoningen 

10 januari: Verloren maandag 

29 januari: Internationale Puzzeldag 

  

  
 

 

Tot volgend jaar! 

Team Speelgoedmuseum 

    



 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

Copyright © 2021 Speelgoedmuseum VZW, All rights reserved.  

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je via onze website, sociale kanalen of in het museum hebt 

aangegeven interesse te hebben in de activiteiten en laatste nieuwtjes van het Speelgoedmuseum.  

 

Our mailing address is:  

Speelgoedmuseum VZW 

Nekkerspoelstraat 21 

Mechelen 2800  

Belgium 

 

Add us to your address book 
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