
 

 

 

Krokuskriebels zoektocht: 

Nicky maakt zich klaar voor het gemaskerd dierenbal. 

 

 

Het Speelgoedmuseum organiseert een 

gemaskerd dierenbal. Nicky is dol op dieren 

én op verkleden. Na lang twijfelen heeft ze 

beslist in welk dier ze zich zal verkleden. In 

haar enthousiasme heeft ze echter de 

verkleedkleren overal laten rondslingeren. 

Helpen jullie mee zoeken? Als jullie haar 

verkleedkleren gevonden hebben, ontdekken 

jullie in welk dier Nicky zich zal verkleden. 

Jullie ontvangen een formulier aan de balie. 

Voor vragen of extra info kunnen jullie terecht 

bij onze gastvrouw of -heer. Je herkent hen 

aan hun badge van het Speelgoedmuseum. 
 

 

De zoektocht is geschikt voor gezinnen met kinderen (met een mentale leeftijd) van 4 tot 10 

jaar. Jullie kunnen kiezen tussen een zoektocht waarbij jullie moeten aanduiden of een 

zoektocht waarbij jullie moeten schrijven. 

Van zaterdag 18 februari tot en met zondag 26 februari. 

We zijn in de Krokusvakantie alle dagen open (ook op maandag). 

Meer info  

 

 

 

Krokuskriebels workshop: 

Maak een beestige blaasraket! 

https://speelgoedmuseum.us19.list-manage.com/track/click?u=364ac8fe8a53421f4b5e54d5e&id=f93dc50757&e=6aabc2c6de


  

 

Euh, hebben jullie ook vliegende dieren gespot? Nee, jullie waren niet aan het dromen. Sommige 

dieren van het Speelgoedmuseum kunnen wel degelijk vliegen! Knutsel een blaasraket en lanceer 

je dieren naar de ruimte. Wie lanceert ze het verst? 

De begeleider helpt jullie graag, maar jullie krijgen ook een overzichtelijk stappenplan zodat jullie 

zelfstandig aan de slag kunnen. 

De workshop is geschikt voor gezinnen met kinderen (met een mentale leeftijd) van 4 tot 10 jaar.  

Volgende zaken worden extra voorzien: 

- Stappenplan van de knutselactiviteit 

- Duoschaar, schaar met veertje en prikkers 

- Aparte tafels, zodat je rustig aan de slag kan, samen met je gezin 

- 2 begeleiders, zij helpen jullie graag verder tijdens de workshop 

De workshops vinden plaats van maandag 20 tot en met vrijdag 24 februari, telkens om 

13u30 en om 15u. Vooraf inschrijven is verplicht. Dit kan per 

mail: coordinatie@speelgoedmuseum.be of telefonisch (015/55 70 75). 

 

 

Update focus-expo: Maneblussers 

 

 

Mechelen is de stad van de Maneblussers. 

Volgens de legende dacht men dat de Sint-

Romboutstoren in brand stond en men begon 

in allerijl te blussen. Maar nog voor de top 

werd bereikt, schoof de maan door de nevel 

en moesten de moedige Mechelaars 

toegeven, dat ze slechts de rossige 

nevelgloed van de maan hadden gezien. Het 

maanlicht scheen immers door de ramen van 

de kathedraal en de lage bewolking stond ter 

hoogte van de klokkenramen in de Sint-

Romboutstoren, waardoor de indruk ontstond 

dat er rook uit de toren kwam. 
 

In de focus-expo met miniatuurvoertuigen van verzamelaar Eddie De Cuyper op de eerste 

verdieping vind je momenteel enkele brandweerwagens in miniversie. 

mailto:coordinatie@speelgoedmuseum.be


 

Zeker een kijkje waard!  
  

 

 

 

Tentoonstelling My Little Pony: laatste weken 

 

 

De tijdelijke tentoonstelling My Little Pony: 

40 jaar magie loopt stilaan op zijn einde. 

Dankzij de collectie van verzamelaarster 

Mande Walschot beleef je een magische 

reis en zie je de pony's evolueren doorheen 

de tijd. De interactieve speelelementen 

maken de My Little Pony expo tot een 

speelse ervaring voor het hele gezin. 

 

Je kan de tentoonstelling nog tot en met 26 

februari bezoeken.  
 

 

 

Heb jij nog niet deelgenomen aan de bevraging Iedereen speelt!? 

  

Lees dan zeker verder, want het is nu jouw laatste kans om deel te nemen! 

Hieronder lichten we dit project nog even toe. 

Met het participatieproject Iedereen speelt! wil het Speelgoedmuseum Mechelen de Belgische 

spelcultuur in kaart brengen. Spelers van alle leeftijden en achtergronden kunnen participeren. 

De bevraging is online terug te vinden op www.iedereenspeelt.be of via onderstaande QR code: 

https://speelgoedmuseum.us19.list-manage.com/track/click?u=364ac8fe8a53421f4b5e54d5e&id=8d4d06d70c&e=6aabc2c6de


 

 

De enquête loopt tot eind februari en duurt slechts 5-10 minuten. Doe nog snel de test en kom 

te weten welk spelerstype jij bent! Wij zijn alvast benieuwd! 

Dit project is mede mogelijk gemaakt met de steun van de Vlaamse Overheid. 

 

 

Kalender februari 

 

• 18 - 26 februari: Krokuskriebels zoektocht 

• 20 - 24 februari: Krokuskriebels workshop 

• Tot en met 26 februari: Tentoonstelling My Little Pony 

• Tot en met eind februari: Bevraging Iedereen speelt! 

 

Tot binnenkort! 

Team Speelgoedmuseum 

 

https://speelgoedmuseum.us19.list-manage.com/track/click?u=364ac8fe8a53421f4b5e54d5e&id=a1f1e46713&e=6aabc2c6de

