
  

 

Het is (bijna) Paasvakantie! 
 

 

Joepie! De Paashaas is binnenkort in het land en ook bij het Speelgoedmuseum zijn we 

in de allerbeste stemming! In onze vorige nieuwsbrief en op onze sociale media heb je 

het reeds gelezen: het Speelgoedmuseum wordt 40 jaar! Wij zetten in deze nieuwsbrief 

graag nog even op een rijtje welke activiteiten er gepland zijn om dit te vieren.  

Verder vertellen we je wat er staat te gebeuren tijdens de Erfgoeddag. 

Vervolgens lees je meer over de aangepaste expo ‘Miniatuurauto’s’ waarbij er 

ingezoomd wordt op cabrio’s. 

 

Veel leesplezier! 

    

 

 

Maak het Speelgoedmuseum klaar voor het feest! 
 



 

 

Tijdens deze speelse doe- en zoektocht neem je deel aan 

verschillende opdrachten ter voorbereiding van het 

verjaardagsfeest! Je kan onder andere leuke outfits samenstellen 

voor onze Playmobil figuren, een feestmenu maken en cupcakes 

versieren. Vergeet niet om samen met onze knuffels wenskaartjes 

te knutselen. Het resultaat zal tijdens het verjaardagsweekend op 

23 en 24 april te bewonderen zijn. 

Deze doe- en zoektocht loopt tot en met 20 april. 

Reservatie van je museumbezoek is aangeraden. 

 

Reserveer nu  

 

 

 

Gouden ticket race 
 

 

 

Waag je kans om een gouden ticket te winnen 

voor ons spetterend verjaardagsweekend. 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 hoogst aantal punten, kraak de code 

en neem zo je gratis kinderticket mee naar huis. 

 

 

De gouden ticket race vindt plaats op zondag 3 april en in de Paasvakantie op donderdag 7 april en 

donderdag 14 april, telkens om 13u30, 14u30 en 15u30.  

Reserveer je plekje (datum + tijdslot) 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. Succes! 
 

 

https://speelgoedmuseum.us19.list-manage.com/track/click?u=364ac8fe8a53421f4b5e54d5e&id=5bc2f01f7a&e=6aabc2c6de
mailto:educatieve2@speelgoedmuseum.be


 

Bedenk een spelletje 
 

 

 

We vinden jullie inbreng belangrijk. Voor onze spelletjestocht 

tijdens het verjaardagsweekend hebben jullie de kans om een 

spelletje te bedenken. Op onze sociale media kanalen zijn er 

enkele opdrachten gepost en wordt er nog eentje gepost op 7 april. 

Stuur ons je idee en maak kans op een gratis ticket voor het 

verjaardagsweekend! Houd onze sociale media kanalen in de 

gaten of kijk op onze website voor meer informatie over 

de opdracht. 

 

Volg ons op Facebook  

 

Volg ons op Instagram  

 

 

 

Verjaardagsweekend 
 

  

https://speelgoedmuseum.us19.list-manage.com/track/click?u=364ac8fe8a53421f4b5e54d5e&id=02eac1c0a1&e=6aabc2c6de
https://speelgoedmuseum.us19.list-manage.com/track/click?u=364ac8fe8a53421f4b5e54d5e&id=0aa8fa35e8&e=6aabc2c6de
https://speelgoedmuseum.us19.list-manage.com/track/click?u=364ac8fe8a53421f4b5e54d5e&id=b621853560&e=6aabc2c6de


 

Op zaterdag 23 april en zondag 24 april vieren wij ons grote verjaardagsfeest! Het Speelgoedmuseum 

mag dan 40 kaarsjes uitblazen. Ter gelegenheid van deze bijzondere gebeurtenis werkten 

we een ganzenbord met welgeteld 40 vakjes uit. Iedereen is welkom om zich een baan te dobbelen 

doorheen onze verschillende afdelingen. Speel een Playmobil Bingo, leer bikkelen in het schilderij van 

Pieter Bruegel en ontdek de meest interessante weetjes van onze gidsen. 

 

Kom jij mee vieren? Reserveer nu via www.speelgoedmuseum.be 

 

 

 

Erfgoeddag: schoolspelletjes van vroeger en nu 
 

 

Op zondag 24 april vindt de Erfgoeddag plaats. Het thema van dit jaar is ‘Erfgoeddag maakt school!’, 
een thema dat naadloos aansluit bij het Speelgoedmuseum.  

Pokémonkaarten en Beyblades? Wablieft? Oma en opa snappen er helemaal niets meer van en dat is 
niet zo raar! Tijdens de speeltijd speelden zij andere spelletjes zoals hinkelen en bikkelen. Na het luiden 

van de schoolbel gaat de pret in het Speelgoedmuseum gewoon door, want onze gids vertelt je meer over 
spelletjes op school. Schrijf zeker vooraf in! 

Rondleiding om 9u30 en om 11u 
Aantal plaatsen: 2 x 15 personen 
Reserveren kan tot 15 april 15u 

Reservatie verplicht via telefoon 015/55 70 75 of email reservatie@speelgoedmuseum.be 

 

 

https://speelgoedmuseum.us19.list-manage.com/track/click?u=364ac8fe8a53421f4b5e54d5e&id=6901195ed8&e=6aabc2c6de
mailto:reservatie@speelgoedmuseum.be


 

Daar is de lente...cabrio's 
 

 

 

De lente is begonnen en wat is er leuker dan op een zonnige dag 
met een cabrio rond te cruisen? In het Speelgoedmuseum kan je 
in de expo ‘Op roadtrip met oldtimers’ nu ook cabrio’s in 
miniatuurversie komen bekijken. Verzamelaar Eddie De Cuyper 
heeft hiervoor zijn collectie cabrio's uitgestald in het 
Speelgoedmuseum. Meer informatie over de expo vind je hier. 

 

 

 

Kalender april-mei 
 

 

• 3, 7 en 14 april: Gouden ticket race 

• Tot en met 20 april: Doe- en zoektocht ‘Maak het Speelgoedmuseum klaar voor het 

feest’  

• 23 en 24 april: Verjaardagsweekend  

• 24 april: Erfgoeddag 

• 4 mei: Star Wars dag 

• Mei-juni: Ganzenbordspel  

 

 

Voila, hopelijk hebben we je kunnen inspireren met wat er allemaal in het 

Speelgoedmuseum te doen valt tijdens de Paasvakantie en erna, met als hoogtepunt het 

verjaardagsweekend op 23 en 24 april. Kom je mee vieren?  

 

Team Speelgoedmuseum 

    

 

https://speelgoedmuseum.us19.list-manage.com/track/click?u=364ac8fe8a53421f4b5e54d5e&id=1215c41240&e=6aabc2c6de

