
  

 

40 jaar Speelgoedmuseum! 

2022 is een speciaal jaar want het Speelgoedmuseum wordt 40 jaar! Dat kan 
natuurlijk niet onopgemerkt voorbij gaan. We organiseren heel 

wat verschillende activiteiten. Op het programma staan een doe- en zoektocht, 
online opdrachten, workshops en als afsluiter een feestelijk 

verjaardagsweekend.  

Verder in deze nieuwsbrief hebben we het over het autosalon in het 
Speelgoedmuseum waarbij we focussen op miniatuurvoertuigen uit de jaren 

‘60.  

Tot slot vertellen we hoe je het museum kan steunen. 
 

Veel leesplezier! 

    

 

 

Online opdrachten verjaardag Speelgoedmuseum 

 



  

 

Op 23 april is het Speelgoedmuseum jarig. Om dit te vieren, organiseren we op 23 en 24 april 
een leuk verjaardagsfeest waarop groot en klein welkom zijn. Onze mascotte Nicky is volop 
bezig met de voorbereidingen voor een spannende spelletjestocht tijdens het 
verjaardagsweekend. Meer nog, jij kan ons daarbij helpen! Je krijgt de kans om spelletjes te 
bedenken die wij tijdens ons verjaardagsweekend in het museum spelen. Geen nood, we helpen 
je telkens op weg. Wellicht heb je de eerste spelletjesopdracht al voorbij zien komen op onze 
sociale media? Op 24 februari ontvang je de volgende online opdracht. 
Doe dus zeker mee via onze sociale media kanalen en wie weet pikken wij jouw cool idee er 
wel uit! 
  

 

 

WIN! 

Doe mee en misschien win jij binnenkort een gratis ticket voor ons verjaardagsweekend. Je 

kan deelnemen tot en met 10 april. Twee deelnemers ontvangen na loting het gratis ticket. 

Succes! 

 

DOE MEE!  

 

 

 

Maak het Speelgoedmuseum klaar voor het feest! 

 

https://speelgoedmuseum.us19.list-manage.com/track/click?u=364ac8fe8a53421f4b5e54d5e&id=6bff316a40&e=6aabc2c6de


 

 

Kom jij mee het verjaardagsfeest 

voorbereiden? Vanaf 26 februari tot en met 

20 april krijgen jullie de kans om leuke outfits 

samen te stellen voor onze Playmobil figuren, 

een feestmenu te bedenken en cupcakes te 

versieren. Vergeet niet om slingers en 

wenskaartjes samen met onze knuffels te 

knutselen. Het resultaat zal tijdens ons 

verjaardagsweekend te bewonderen zijn. 

 

Deze activiteit is voor feestplanners van 4 tot 

9 jaar oud samen met hun ouders. 

Reservatie van je museumbezoek is 

aangeraden via onze website. 

 

BOEK NU JE BEZOEK!  

 

 

 

Gouden ticket race 

 

 

 

Waag je kans om een gouden ticket te winnen 

voor ons spetterend verjaardagsweekend op 

23 en 24 april. Hey ho, je krijgt het niet zomaar 

cadeau, want we hebben heel wat spelletjes klaar 

staan die jullie tot een goed einde moeten 

brengen. Zowel romantische dichters, stoere 

bouwers als slimme Lego-kenners zullen we 

hierbij goed kunnen gebruiken. Verzamel het 

hoogste aantal punten, kraak de code en neem zo 

je gratis kinderticket mee naar huis. 

 

https://speelgoedmuseum.us19.list-manage.com/track/click?u=364ac8fe8a53421f4b5e54d5e&id=d6fab67679&e=6aabc2c6de


 

De gouden ticket race vindt plaats op: 03/03 - 13/3 - 20/03 - 27/03 - 03/04 - 07/04 - 14/04 (telkens om 

13u30, 14u30 en 15u30). Reserveer je plaatsje (datum + tijdsslot) via 

educatieve2@speelgoedmuseum.be. Deelnemen kan in teams van 2 tot 4 personen. Verzin ook alvast jullie 

teamnaam en geef die door bij je inschrijving. 
 

 

 

Autosalon in het Speelgoedmuseum 

 

 

 

 

 

Wist je dat er in het Speelgoedmuseum ook een autosalon is? Je kan er onder andere naar miniatuurauto’s 

uit de jaren ‘60 van verschillende automerken komen kijken. Verzamelaar Eddie De Cuyper heeft hiervoor 

zijn collectie uitgestald. Eddie is al sinds kleine jongen gepassioneerd door miniatuurvoertuigen en deelt 

deze passie in het museum. De kleine miniatuurwagens uit de jaren '60 werden uitgebracht door Welly-

officiële replica"s. Deze collectie kadert in de expo ‘Op roadtrip met oldtimers’.  
 

MEER INFO  

 

 

mailto:educatieve2@speelgoedmuseum.be
https://speelgoedmuseum.us19.list-manage.com/track/click?u=364ac8fe8a53421f4b5e54d5e&id=f632a8f0e7&e=6aabc2c6de


 

Steun ons 

 

 

Wie de toekomstplannen van het Speelgoedmuseum een warm hart toedraagt, kan de realisatie van het 

nieuwe museum steunen met een gift. Dankzij jouw bijdrage waarborgen we de kwaliteit van het nieuwe 

museum en maken we ruimte voor innovatie. Bovendien is je gift voor 60% fiscaal aftrekbaar.  

Hoe kan je ons steunen? 

Doe een gift op rekeningnummer BE60 8805 0104 6170 met vermelding van ‘Gift nieuw 

Speelgoedmuseum’ en je volledige naam en postadres. 

Je kan ons ook steunen via Trooper. Dit kan via volgende stappen: 

• Klik door naar de pagina van het Speelgoedmuseum op Trooper. 

• Kies de actie of aanbieder waar je wil shoppen en klik door. 

• Zo weet de shop dat je via Trooper bent gepasseerd en schenkt die gemiddeld 5% van jouw 

aankoopbedrag als steun aan het Speelgoedmuseum.  

• Klaar? Shoppen maar! 

 

 

 

Kalender maart-april 

 

 

Zet deze data alvast in je agenda. Meer info over deze activiteiten volgt in maart. 

Hou ook zeker onze kalender in het oog! 

- 9 maart: Barbiedag 

- 3 maart, 13 maart, 20 maart, 27 maart, 3 april, 7 april, 14 april: Workshop 'Gouden ticket race' 

- 23 en 24 april: Verjaardagweekend Speelgoedmuseum 

  

Speelse groeten! 

Team Speelgoedmuseum 

    

https://speelgoedmuseum.us19.list-manage.com/track/click?u=364ac8fe8a53421f4b5e54d5e&id=2bce2cca82&e=6aabc2c6de


 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

Copyright © 2022 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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