
  

 

Boooeeee! Oktober is dé engste maand van het jaar! Ben jij ook zo’n griezelfan? 

Huiver mee in het Speelgoedmuseum tijdens de herfstvakantie waar tal van 

spannende activiteiten te beleven zijn. Los het mysterie van de gebroken spiegel 

op tijdens de zoektocht of maak je eigen schaduwtheater met griezelfiguren. 

Verder in deze nieuwsbrief lees je meer over het bangelijke spel Spokenchaos. 

Vervolgens vertellen we je over de 75ste verjaardag van Ferrari. 

Tenslotte vind je een overzicht van onze kalender voor de komende maanden. 

 

Veel griezelplezier! 

 

  

 

Help! Een spiegel is stukgegaan tijdens de Halloweennacht. Los het mysterie van deze 

gebroken spiegel op en zoek de stukjes bij elkaar. Ontdek wie het gedaan heeft, met welk 

voorwerp en wanneer. Let wel op voor de griezelige dieren onderweg! 

 

De zoektocht is geschikt voor gezinnen met kinderen tussen 3 en 11 jaar. 

Van zaterdag 29 oktober tot en met zondag 6 november. 

 

Workshop herfstvakantie: maak een griezelig schaduwtheater 



  

 

Hou je van experimenteren met spookachtige schaduweffecten en schimmenspel? Werk je 

graag met lijm en schaar? Dan is onze griezelworkshop misschien wel iets voor jou! Uit een 

schoenendoos maak je een schaduwtheater met spookjes, harige spinnen, zwarte katten, 

vleermuizen of andere griezelfiguren. Wil je graag jouw gemaakte figuren als schimmen op 

de muur uitproberen en optreden in je eigen schaduwtheater? Dat kan! Wees welkom en 

kom zeker meedoen. 

  

De workshop is geschikt voor gezinnen met kinderen tussen 4 en 10 jaar. 

Van maandag 31 oktober tot en met vrijdag 4 november, telkens om 13u30 en om 

15u.  

 

Spook mee met Spokenchaos 



 

 

Speel een spook in het nieuwe 

gezelschapsspel Spokenchaos van 

Asmodee. 

In dit leuke en spannende familiespel sluip 

je als ondeugende spook ’s nachts door 

een hotel. Door het lawaai worden de 

gasten van het hotel wakker en gluren ze 

om de beurt door het sleutelgat van de 

hotelkamer om je te betrappen. Verplaats 

het meubilair in de hotellobby om je te 

verstoppen. Maar let op: zorg dat je niet 

gezien wordt door de mensen!  

 

Griezel mee en speel dit spel in het 

Speelgoedmuseum. Vraag ernaar bij één 

van onze medewerkers aan de 

uitleendienst. Bovendien maak je kans 

om dit gezelschapsspel te 

winnen wanneer je deelneemt aan de 

herfstzoektocht! 
 

Ontdek hier het spel 

 

 

 

 

 

Dit spel is recent verkozen tot winnaar van ‘Toys & Games of 

the Year’ in de categorie Strategische Spellen. Gefeliciteerd!  

 

 

75 jaar Ferrari 

https://speelgoedmuseum.us19.list-manage.com/track/click?u=364ac8fe8a53421f4b5e54d5e&id=18a4e5e150&e=6aabc2c6de


 

 

 

 

Het wereldbekende sportwagenmerk 

Ferrari viert dit jaar zijn 75ste verjaardag. 

Ben jij ook zo'n wagenfreak? Kom dan 

zeker onze tijdelijke expo ‘Op roadtrip met 

oldtimers’ bekijken. De collectie is 

aangepast met verschillende Ferrari 

modellen. Je vindt deze opstelling op de 

eerste verdieping.  

 

 

Laatste kans! Adopteer een knuffelbeer 

  

Vorige week was het Werelddierendag! Ook in het Speelgoedmuseum zijn er knuffeldieren te 

vinden in verschillende formaten.  Zo zijn onze reuzeknuffels op zoek naar een tweede thuis. 

Enkele van deze knuffels zoals witte beer hebben reeds hun nieuwe plek gevonden. Deze 

beer heeft zijn plaatsje gevonden in de 2de en 3de kleuterklas in de school te Puurs-Sint-

Amands. 

Heb je nog geen klasmascotte of grote knuffelvriend voor in de klas? Adopteer dan snel één 

van van onze reuzeknuffels! Je kan het volledige aanbod hier terugvinden. 

  

Bovendien krijg je bij elke adoptie een korting. 

Breng je met de klas in oktober een bezoek aan het Speelgoedmuseum, dan krijg je 1 euro 

https://speelgoedmuseum.us19.list-manage.com/track/click?u=364ac8fe8a53421f4b5e54d5e&id=e80e6ecadd&e=6aabc2c6de


 

korting per kind. 

Interesse? Contacteer communicatie@speelgoedmuseum.be 

 

Kalender oktober-november 

 

Ziezo, we hopen jullie met deze nieuwsbrief wat inspiratie gegeven te hebben voor in de 

herfstvakantie. Hieronder vinden jullie een overzicht van activiteiten in oktober en 

november. 

• 29 oktober - 6 november: zoektocht ‘De gebroken spiegel’ 

• 31 oktober - 4 november: workshop ‘Maak een griezelig schaduwtheater’ 

• 12 en 13 november: workshop Sint-Maarten  

• 16 november - 4 december: Sinterklaas zoektocht 

• 26 en 27 november: Sinterklaas weekend 

 

Neem ook een kijkje op onze website of onze sociale media kanalen voor meer informatie.  

We zien jullie graag binnenkort op één van onze griezelige activiteiten! 

 

Groetjes, 

Het Speelgoedmuseum 

 

mailto:communicatie@speelgoedmuseum.be

