
  

  

 

Heb jij al lentekriebels? 

 

 

Bij het Speelgoedmuseum blijven we tijdens de lente onze 40ste verjaardag vieren met de 

spelletjestocht. Verder lees je in deze nieuwsbrief hoe je kriebeldiertjes kan 

bestuderen. Vervolgens leggen we je graag uit waar we de komende jaren op willen 

focussen en hoe je ons hiermee kan steunen. 

Tenslotte een warme oproep naar iedereen die ooit een schenking deed om ons zijn of 

haar contactgegevens te bezorgen. 

    

 

 

Spelletjestocht 40ste verjaardag 

 



 

 

In onze vorige nieuwsbrief las je het al: ter ere 

van onze 40ste verjaardag kan je een leuke 

spelletjestocht spelen doorheen het hele 

museum. Het ganzenbordspel bestaat uit 

welgeteld 40 vakjes. 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. Wie 

weet kom je jouw knutselwerkjes wel tegen 

die je tijdens de vorige doe- en zoektocht 

gemaakt hebt! Deze spelletjestocht loopt nog 

tot en met eind juni. 

 

Reserveer hier je bezoek  

 

 

 

Kriebeldiertjes bestuderen 

 

 

Nu de lente in het land is, maaien we weer volop onze gazon. Door het maaien van het gras 

vinden insecten zoals bijen en vlinders geen voedsel meer. Het water verdampt ook veel 

sneller uit de bodem wanneer het gras te kort is. Door je gras een maand niet te maaien, krijg 

je meer insecten zoals bijen en vlinders te zien. 

Maak zelf een insectenhotel met allerlei vondsten uit de natuur. Wil je die kriebelbeestjes wel 

eens van dichtbij bekijken? Met insectenpotjes kan je ze bestuderen. Vergeet niet om ze 

daarna meteen terug in de vrije natuur te laten.   

 

Alle informatie over het project vind je op https://maaimeiniet.be 

 

 

https://speelgoedmuseum.us19.list-manage.com/track/click?u=364ac8fe8a53421f4b5e54d5e&id=54e74dbbb5&e=6aabc2c6de
https://speelgoedmuseum.us19.list-manage.com/track/click?u=364ac8fe8a53421f4b5e54d5e&id=23ac5087f9&e=6aabc2c6de


 

Bouw je mee aan onze toekomstplannen? 

 

  

We willen de komende jaren onze werking verder zetten én verbeteren waar mogelijk. 

Het Speelgoedmuseum wil zich meer focussen op volgende drie bouwstenen: 

1. Het museum zorgt voor het behoud en het beheer van de collectie. In het kader van de verhuis naar 

het nieuwe museum zorgen wij voor een zorgvuldige verpakking van de collectie alsook voor de registratie 

van de collectiestukken. 

2. Het museum staat garant voor een uitgebreide publiekswerking. Het Speelgoedmuseum ontwikkelt 

een kwalitatief educatief aanbod voor zowel gezinnen als scholen uit het kleuter- en lager onderwijs. 

3. Het museum zet in op toegankelijkheid. Dit betekent dat het Speelgoedmuseum onder andere 

toegankelijk is voor personen met een mobiele beperking. In de toekomst wensen wij de toegankelijkheid 

uit te breiden naar andere aspecten zoals visuele of mentale toegankelijkheid. 

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

bovenstaande pijlers steunen met een gift. Dankzij jouw bijdrage waarborgen we de optimale werking van 

het museum en maken we ruimte voor innovatie. 

Vanaf 40 euro is je gift bovendien fiscaal aftrekbaar. Ook in 2022 krijg je 60% van je gift terug. Voor een gift 

van 40 euro bijvoorbeeld, betaal je slechts 16 euro. 

Overtuigd? Doe dan een gift op één van de volgende manieren: 

- Stort je gift op rekeningnummer BE60 8805 0104 6170 met vermelding van ‘Gift Speelgoedmuseum’ en 



 

je volledige naam en postadres. 

- Doe een gift aan de balie van het museum. 

Wil je graag meer informatie? Neem contact op met onze communicatieverantwoordelijke Eefje Boonen 

(communicatie@speelgoedmuseum.be of 015/ 557075). Zij vertelt je er graag meer over. 

 

 

 

Schenkingen en bruikleen: gegevens gevraagd 

 

 

 

Schonk jijzelf of een van je familieleden in het 

verleden een of meerdere objecten aan het 

Speelgoedmuseum of gaf je stukken in langdurige 

bruikleen? Bezorg ons jouw huidige 

contactgegevens (e-mail en telefoonnummer) via 

speelgoedmuseummechelen@gmail.com. 

We actualiseren momenteel ons 

adressenbestand, zodat we jou in de toekomst 

steeds kunnen contacteren in verband met vragen 

over de geschonken stukken of in bruikleen 

gegeven stukken. Jouw gegevens worden niet 

voor andere doeleinden gebruikt. Alvast bedankt!  

 

 

 

Kalender juni-juli-augustus 

 

Zet deze data alvast in je agenda. Meer info over de tentoonstelling en de activiteiten volgt in 

juni. 

• 7 juni: poppen dag 

• 9 juni: Donald Duck dag 

• 19 juni: Garfield dag 

• 24 juni: Start nieuwe tentoonstelling  

• juli-augustus: elke dinsdag spelletjesnamiddag 

• juli-augustus: elke donderdagnamiddag knutselworkshop 

mailto:communicatie@speelgoedmuseum.be
mailto:speelgoedmuseummechelen@gmail.com


 

• 1 juli - 31 augustus: Schatten van Vlieg ‘Ruik jij wat ik ruik?’ 

 

 

Speelse groetjes, 

Team Speelgoedmuseum 

    

 


