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Eindelijk…we mogen weer! Beleef weer meer in het Speelgoedmuseum met tal 

van activiteiten én als kers op de taart pakken we uit met een nieuwe 

tentoonstelling. 

Bezoek de nieuwe tijdelijke tentoonstelling over My Little Pony, doe mee met onze 

nieuwe zoektocht en kom naar onze spelnamiddagen of knutselworkshops. 

Verder in deze nieuwsbrief ontdek je waar het Speelgoedmuseum nog aanwezig is 

deze zomer. 

Je leest het goed, er valt heel wat te beleven in het Speelgoedmuseum deze 

zomer! 

    

 

 

My Little Pony: 40 jaar magie 

 



 

 

Bezoek de nieuwe tijdelijke tentoonstelling My Little Pony: 40 jaar magie vanaf 24 juni in het 

Speelgoedmuseum! 

 Ontdek de voorloper ‘My pretty pony’ uit 1981. Laat je meeslepen door de 

fantasiewerelden van de kleurrijke pony’s. Deze werden vanaf 1982 door Hasbro 

geproduceerd en een jaar later op de markt gebracht. Dankzij de uitgebreide privécollectie 

'My Little Pony' van verzamelaarster Mande Walschot beleef je een nostalgische reis en zie 



 

je de pony's evolueren doorheen de tijd.  

 

De speelelementen maken de My Little Pony expo tot een onvergetelijke ervaring vol magie 

voor het hele gezin. 

My Little Pony 40 jaar magie  

 

 

 

Opening tangent Mechelen 

 

Op zondag 26 juni is het groot feest alvorens de tangent voor het autoverkeer opengesteld 

wordt. Het Speelgoedmuseum is één van de partners die deelnemen aan het feest. Op de 

plaats waar binnenkort het nieuwe Speelgoedmuseum komt presenteren we alvast een 

voorsmaakje: je kan komen kijken naar oud speelgoed (en er van alles over te weten 

komen) maar ook komen spelen. 

Er zal animatie zijn met een spellenhoek, een bouwhoek en een knutselhoek. In de 

spellenhoek kunnen grote en kleine speelvogels een gezelschapsspel spelen, gelinkt aan 

het thema vervoer. 

 

De creatieve bouwers kunnen enerzijds hun favoriete voertuig samenstellen met 

bouwblokken onder begeleiding van een van onze animatoren. Anderzijds stellen de 

bouwers een eigen treinspoor samen op de speeltafel. Met de minitreintjes tuffen ze het 

spoor rond. Maar o jee, waar is de machinist? In de knutselhoek knutselen de bezoekertjes 

nog snel hun eigen kepie. Dan zijn ze er helemaal klaar voor!  

 

https://speelgoedmuseum.us19.list-manage.com/track/click?u=364ac8fe8a53421f4b5e54d5e&id=9e3becc194&e=6aabc2c6de


 

We zien je graag op onze stand:-) 

 

Tangent Mechelen  

 

 

 

Beleef weer meer 

 

Haal het kind in jezelf opnieuw naar boven in het Speelgoedmuseum. Mijmer weg bij het 

speelgoed uit je kindertijd en ontdek waar je (groot)ouders mee speelden. Stap in een 

wereld van verbeelding en verwondering. Maak van je bezoek een unieke beleving en doe 

mee met de leukste knutselworkshop, spelnamiddag en zoektocht of organiseer een speels 

verjaardagsfeestje! 

Ontdek meer over deze activiteiten verder in deze nieuwsbrief. 

Wat ga jij beleven? 

 

Kalender 

https://speelgoedmuseum.us19.list-manage.com/track/click?u=364ac8fe8a53421f4b5e54d5e&id=101a327852&e=6aabc2c6de
https://speelgoedmuseum.us19.list-manage.com/track/click?u=364ac8fe8a53421f4b5e54d5e&id=6d663feb1f&e=6aabc2c6de


 

 

 

 

 

 

Zoektocht zomervakantie 

 

 

 

Toen onze mascotte Nicky deze ochtend wakker werd, kon ze niets meer ruiken! Volgens 



 

de speelgoeddokter komt haar geurzin terug als we haar laten ruiken aan haar favoriete 

geuren. Zoek jij met ons mee wat Nicky het liefst ruikt? 

Deze zoektocht is geschikt voor gezinnen met kinderen van 4 tot 12 jaar en vindt 

doorlopend in juli en augustus plaats.  

 

 

 

Spelnamiddagen en knutselworkshops 

 

Elke dinsdagnamiddag in juli en augustus kan je in het Speelgoedmuseum een spel komen 

spelen. Elke donderdag in juli en augustus kan je ook een workshop komen volgen. 

Hieronder vind je alle informatie en data. 

 

Spelnamiddagen 

  

Reis rond de speelgoedwereld (5/7, 26/7 & 16/8) 

 

Reis mee doorheen de opstelling ‘Toy stories, multicultureel spelerfgoed’. We ontdekken tal van 

bijzondere collectiestukken en spelletjes uit de verschillende werelddelen. Speel mee met het 

Afrikaanse Endé spel, Down down down uit Australië, Pluimpje trappen uit China, … Krijg jij ook 

al reiskriebels, euh… speelkriebels? 

  

Speel mee op de Vlaamse kermis (12/7, 2/8 & 23/8) 

 



Sjoel jij alle andere deelnemers naar huis? Rol jij de bollen in de poortjes met de hoogste score 

bij trou-madame? Of word jij de kampioen met een katapult bij onze schietstand? Ontdek samen 

met je (groot)ouders onze nostalgische Vlaamse kermis tijdens de spelnamiddagen.  

 

Bouw een XL Domino parcours (19/7, 9/8 & 30/8) 

 

Heb jij een vaste hand en plaats jij zonder trillen de Domino steentjes na elkaar? Bouw samen 

met andere families mee aan een XL Domino parcours! Slagen jullie erin om het parcours te 

plaatsen binnen de tijd?   

 

Knutselworkshops 

  

Knutsel een grappige marionet (7/7, 28/7 & 18/8)  

 

Ben jij gek op fantasiedieren? Bedenk hoe jouw marionet er uit moet zien en ga aan de slag 

met allerlei materiaal. Krijgt jouw creatie een lange neus, gekke haren, een buik met 

fluostrepen, …? Laat je creativiteit en fantasie de vrije loop! 

Bedenk je eigen ganzenbordspel (14/7, 4/8 & 25/8)   

 

Wat is leuker dan ganzenbord spelen? Je eigen ganzenbord maken! Ontwerp het spelbord, 

bedenk leuke en/of grappige opdrachten voor de verschillende vakjes. Klaar? Spelen maar! 

Ontwerp een leuke knikkerbaan (21/7 & 11/8)   

 



 

Hou jij van een strak knikkerparcours of vind je heel veel uitdagingen superleuk? Maak een 

ontwerp en ga daarna aan de slag met materiaal. Rol een knikker uit klei en test je parcours 

uit. Hoe snel rolt jouw knikker er doorheen? 

 

 

 

Leuven speelt 

 

 

Het Speelgoedmuseum Mechelen vzw viert dit jaar haar 40ste verjaardag! In het kader van 

deze verjaardag staan we op Leuven Speelt, waar je een ganse dag kan spelen en 

genieten. Maak je klaar voor ons feestjaar en knutsel een superleuke feesthoed mét 

balopvangertje op onze stand. 

 

Met een feesthoed op je hoofd ben je er helemaal klaar voor om onze XL-spellen en 

hersenbrekers te ontdekken. Word jij de winnaar van Mens erger je niet, haal jij zonder 

enige aarzeling elke Mikadostok uit de stapel of blijf jij als enige speler over bij een spelletje 

Jenga? Feest en speel met ons mee op Leuven Speelt op zaterdag 25 juni.  

 

 

 

Steun ons met Trooper 

 

 

 



 

Shop jij online? Met slecht één extra klik via Trooper steun je het Speelgoedmuseum. 

Telkens wanneer jij iets koopt gaat er een procentje naar onze kas. Reisjes, elektronica, 

kleding, geschenken en natuurlijk ook speelgoed: bijna alle bekende en minder bekende 

shops staan erop. En jij betaalt niets extra! 

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 juli-augustus 

 

 

• Vanaf 24 juni: Expo My Little Pony 

• 25 juni: Leuven Speelt 

• 26 juni: Opening tangent Mechelen 

• 1/7-31/8: Zoektocht zomervakantie ‘Help, Nicky ruikt niets meer!’ 

• 5/7, 12/7, 19/7, 26/7, 2/8, 9/8, 16/8, 23/8, 30/8: spelnamiddag 

• 7/7, 14/7, 21/7, 28/7, 4/8, 11/8, 18/8, 25/8: knutselworkshop 

Speelse groetjes, 

Team Speelgoedmuseum 

    

https://speelgoedmuseum.us19.list-manage.com/track/click?u=364ac8fe8a53421f4b5e54d5e&id=9ba9d601b5&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 

 

 
 

    

 

https://speelgoedmuseum.us19.list-manage.com/track/click?u=364ac8fe8a53421f4b5e54d5e&id=7210d6e57e&e=6aabc2c6de
https://speelgoedmuseum.us19.list-manage.com/track/click?u=364ac8fe8a53421f4b5e54d5e&id=0d3d025af6&e=6aabc2c6de
https://speelgoedmuseum.us19.list-manage.com/track/click?u=364ac8fe8a53421f4b5e54d5e&id=5d12bc7249&e=6aabc2c6de
https://speelgoedmuseum.us19.list-manage.com/track/click?u=364ac8fe8a53421f4b5e54d5e&id=64f66b9407&e=6aabc2c6de

