
 

 

Workshop: knutsel je eigen Sinte-Mette spel 

 

 

Maak je eigen ganzenbordspel in het thema van Sinte-Mette. De deelnemers kunnen kiezen uit 

een aantal opdrachten of deze zelf verzinnen. Bij elke opdracht is er een link met het verhaal 

van Sinte-Mette. Bovendien krijgt elke deelnemer een zakje chocoladepastilles mee naar 

huis! Reserveer de dag zelf aan het onthaal. 

 

Op zaterdag 12 en zondag 13 november, telkens om 14u en om 15u. 

Voor gezinnen met kinderen van 4 tot 10 jaar. 

 

Doe- en zoektocht Sinterklaas: het verdwenen pepernotenrecept 



 

 

Kookpiet is zijn pepernotenrecept kwijt! Zoek alle ingrediënten 

terug doorheen het museum en krijg het pepernotenrecept mee 

naar huis. Je kan de zoektocht meenemen aan het onthaal. 

 

Van woensdag 16 november tot en met zondag 4 december. 

Voor gezinnen met kinderen van 3 tot 11 jaar. 
 

 

Sinterklaasweekend 

 

 

 

 

Is iedereen braaf geweest afgelopen jaar? 

Goed nieuws, want de Sint en zijn Pieten 

komen naar het Speelgoedmuseum! Geef je 

brief of tekening af en wie weet krijgen jullie 

wel iets lekkers mee. Komen jullie ook? 

  

De Sint en zijn Pieten komen 

op zaterdagnamiddag 26 november en 

zondagnamiddag 27 november. 

 

 

Iedereen speelt! 

 
 



 

Met ons participatieproject ‘Iedereen speelt!’ wil het Speelgoedmuseum de Belgische 

spelcultuur in kaart brengen aan de hand van een grootschalige bevraging bij jong én oud 

in België. Wat waren vroeger en vandaag de dag de meest populaire speltradities in ons 

land? Via een online enquêtetool kan ook jij de antwoorden geven. Naast enkele stellingen 

wordt er gepeild naar de favoriete spellen en stukken speelgoed. Aan het einde van de 

enquête komt de speler te weten welk spelersprofiel het beste past. De resultaten worden 

ook meegenomen naar het ontwerpproces van het toekomstig Speelgoedmuseum.  

 

Het project loopt van 6 december tot februari 2023. 

Nadien worden de resultaten bekendgemaakt.  

Houd onze volgende nieuwsbrief, website en sociale media kanalen dus goed in het oog 

voor alle details! Er wordt ook een lespakket voor op school uitgewerkt. 

 

Wij rekenen op jullie deelname:-)  

 

Spelen is als muziek 

 

In het wintermagazine van Riebedebie vind je onze vrijwilligster publieksmedewerking Els 

Portael met een interview. In het interview vertelt ze over haar passie voor en betrokkenheid bij 

het Speelgoedmuseum. Bedankt voor deze mooie bijdrage Els! Je vindt het artikel 

hieronder terug. Het volledige magazine is in het museum te verkrijgen.  



 
 

 

Grootoudermaand 

 

 

Binnenkort is het in vele scholen grootouderdag en dan 

mogen de grootouders op bezoek in de klas van hun 

kleinkind(eren). Uitgeverij Averbode, gekend van de 

boekjes Zonnekind en Averbode, breidt deze dag uit 

tot grootoudermaand aangezien grootouders ook een 

belangrijke rol spelen in de opvoeding van hun 

kleinkind(eren). Grootouders die deelnemen aan de 

wedstrijd van Uitgeverij Averbode krijgen 25% korting op 

hun toegangsticket in het Speelgoedmuseum. Meer 

informatie vind je in volgend filmpje: https://bit.ly/3TKIbVf  
 

 

Je kan deelnemen aan de grootoudermaand tot 6 december 

via volgend formulier: https://bit.ly/3t7hLkS 
Succes! 

 

Kalender november - december 

Voilà, hopelijk heb je inspiratie opgedaan voor de komende weken! 

 

Hieronder vind je een opsomming van onze activiteiten in november en december.   

• 12 en 13 november: Sinte-Mette workshops 

• 16 november - 4 december: Sinterklaas doe- en zoektocht 

• 26 en 27 november: Sinterklaasweekend 

https://speelgoedmuseum.us19.list-manage.com/track/click?u=364ac8fe8a53421f4b5e54d5e&id=eb00a5f576&e=6aabc2c6de
https://speelgoedmuseum.us19.list-manage.com/track/click?u=364ac8fe8a53421f4b5e54d5e&id=c2cc7c9c21&e=6aabc2c6de


 

• Vanaf 6 december: Iedereen speelt! 

• 4/12, 11/12, 18/12, 29/12, 5/1: winterworkshops 

• 10/12 - 8/1: winterzoektocht 

 

Nog geen plannen op 11 november? Goed nieuws, want we zijn open van 10 tot 17u! 

Wij verwelkomen je binnenkort zéér graag in het Speelgoedmuseum. 

 


