
  

 

Zomervakantie en mooi weer... tijd voor een verfrissende duik in de wereld van 

speelgoed in het Speelgoedmuseum. In augustus hebben we weer tal van 

activiteiten in petto. We zetten ze graag nog even op een rijtje: doe onze 

zoektocht van Schatten van Vlieg, kom naar een spelletjesnamiddag en/of 

neem deel aan een knutselworkshop. 

Verder in deze nieuwsbrief verneem je ook waarom je nog zeker de tijdelijke 

expo over My Little Pony moet komen bezichtigen. 

Ten slotte vertellen we je graag meer over de filosofeersessies in het 

Speelgoedmuseum. 

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

zomer! 

    

 

 

Schatten van Vlieg zoektocht ‘Help, Nicky ruikt niets meer!’ 

 



 

 

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? 
 
Bij deelname aan de zoektocht krijg je een 
gesigneerde kaart van de Ketnet-wrappers 
én een stickerkaart van Schatten van Vlieg 
met unieke code. Met deze code maak je 
kans op een weekendje weg! Bezoekers uit 
Mechelen krijgen eveneens een stempel of 
stempelkaart. 

  
 

 

Deze zoektocht is geschikt voor gezinnen met kinderen van 4 tot 12 jaar en vindt doorlopend in 
augustus plaats. 

 

Meer info  

 

 

 

Spelletjesworkshops 

 

 

 

Elke dinsdagnamiddag in augustus kan je in het 

Speelgoedmuseum leuke spelletjes komen spelen van 

13u30 tot 14u30. 

 

Er zijn drie thema’s: speel mee op de Vlaamse Kermis, bouw 

een XL Domino parcours en reis rond de speelgoedwereld.   

 

Reis rond de speelgoedwereld (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?  

https://speelgoedmuseum.us19.list-manage.com/track/click?u=364ac8fe8a53421f4b5e54d5e&id=a8524bcd72&e=6aabc2c6de


 

 

Speel mee op de Vlaamse kermis (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 (30/8) 

Heb jij een vaste hand en plaats jij zonder trillen de Dominosteentjes 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 

 

 

 

Elke donderdagnamiddag in augustus van 
13u30 tot 14u30 kan je een leuke workshop 
komen volgen waar je samen met je 
kind(eren) de creatiefste, grappigste, leukste 
knutselwerkjes kan maken! 
 
Met volgende thema’s is er voor ieder wat 
wils: ontwerp een leuke knikkerbaan, knutsel 
een grappige marionet en bedenk je eigen 
ganzenbordspel. 

 

Ontwerp een leuke knikkerbaan (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? 

Knutsel een grappige marionet (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 fluo strepen, …? 

Laat je creativiteit en fantasie de vrije loop! 

 

Bedenk je eigen ganzenbordspel (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! 

 

 

 

Laatste kans: tijdelijke tentoonstelling My Little Pony 

 

  

Je las het al in onze vorige nieuwsbrief: momenteel loopt er een tijdelijke tentoonstelling over My 

Little Pony in het Speelgoedmuseum. 

 



 

Speelde jij als kind ook graag met deze kleurrijke pony’s? Zijn je (klein)kinderen er eveneens gek 

op? Ontdek dan zeker de wereld van My Little Pony van begin tot heden in deze tentoonstelling 

‘My Little Pony: 40 jaar magie’. In de expo zijn er verschillende spelletjes waaronder My Little 

Pony memory en een My Little Pony puzzel, wat je bezoek tot een speelse ervaring maakt voor 

het hele gezin.  

Kom nog snel deze magische tentoonstelling bewonderen, want ze loopt maar tot 30 

september! 

 

Bezoek onze website voor alle informatie  

 

 

 

Meccanodag 3 september 

 

 

Speelde jij als kind ook met constructiespeelgoed Meccano? Goed nieuws, want in het 

Speelgoedmuseum kan je binnenkort indrukwekkende Meccano bouwwerken komen 

bewonderen! Tot dan? 

Afspraak op zaterdag 3 september van 10u tot 15u. 

 

 

 

Filosofeerdagen 11 en 25 september 

 

 

September is de maand dat het schooljaar opnieuw start, hét ideale moment om nieuwe vriendjes 

te maken. Om dit aan te moedigen organiseren we samen met Filodroom filosofeernamiddagen 

in het Speelgoedmuseum. Gedurende een workshop van 3 uur kan je met je gezin de code van 

een escapedoos kraken alsook filosofische activiteiten in het thema vriendschap doen.  

De filosofeerdagen vinden plaatsen op zondag 11 en 25 september van 13u tot 16u. 

Reserveer je plaats via reservatie@speelgoedmuseum.be 

 

Meer informatie vind je op https://filodroom.be 

 

https://speelgoedmuseum.us19.list-manage.com/track/click?u=364ac8fe8a53421f4b5e54d5e&id=98405155d9&e=6aabc2c6de
mailto:reservatie@speelgoedmuseum.be
https://speelgoedmuseum.us19.list-manage.com/track/click?u=364ac8fe8a53421f4b5e54d5e&id=8588fd0dc7&e=6aabc2c6de


  

 

 

Kalender augustus-september 

 

 

• Van 24 juni tot en met 30 september: Expo 'My Little Pony: 40 jaar magie' 

• Van 1 juli tot en met 31 augustus: Schatten van Vlieg zoektocht ‘Help, Nicky ruikt niets 
meer!’ 

• Donderdag 11 augustus van 13u30 tot 14u30: knutselworkshop ‘Ontwerp een leuke 
knikkerbaan’ 

• Dinsdag 16 augustus van 13u30 tot 14u30: spelnamiddag ‘Reis rond de 
speelgoedwereld' 
  

• Donderdag 18 augustus van 13u30 tot 14u30: knutselworkshop ‘Knutsel een grappige 
marionet' 
  

• Dinsdag 23 augustus van 13u30 tot 14u30: spelnamiddag ‘Speel mee op de Vlaamse 
Kermis’ 
  

• Donderdag  25 augustus van 13u30 tot 14u30: knutselworkshop ‘Bedenk je eigen 
ganzenbordspel' 

• Dinsdag 30 augustus van 13u30 tot 14u30: spelnamiddag ‘Bouw een XL-Domino 
parcours’ 

• Zaterdag 3 september: Meccanodag 

• Zondag 11 en 25 september van 13u tot 16u: Filosofeernamiddagen 

 

 

Zonnige groetjes, 

team Speelgoedmuseum 

    



 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

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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