
Met het hele gezin erop uit tijdens de krokusvakantie? 
Voor de 9de editie van Krokuskriebels, een initiatief van de Gezinsbond, 

rollen 101 musea de rode loper uit voor jouw gezin! 
Wat mag je verwachten? Ruim 180 activiteiten en een aanbod op maat van 

peuters, kleuters, 6- tot 9-jarigen en tieners tot 12.
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Antwerpen • Fotomuseum
Maak je eigen fl ipboekje!
 baby tot 12 jaar

Maak je eigen fl ipboekje, 
door zelf tekeningen te 
maken die een verhaaltje 
vormen. Op die manier 
werd de eerste echte 
animatie gemaakt! 
Knutselplezier en plakpret 
verzekerd.

Antwerpen • Fotomuseum
Pixelpret
 6 tot 8 jaar

Pixelpret (mini) 
4 tot 6 jaar

Kan jij een museum bezoe-
ken met je ogen dicht? Lukt 
het jou om ondersteboven 
een foto te maken? Kan 
jij net zo stil staan als de 
persoon op de foto? 
Ontdek het tijdens de 
interactieve rondleiding en 
kijk op een speelse manier  
naar fotografi e.

Antwerpen • Fotomuseum
SmARTbox
 6 tot 12 jaar

Trek op avontuur door het 
museum, en leer kijken 
naar de foto’s aan de muur. 

Antwerpen • M HKA
Spelen in het museum
 5 tot 12 jaar

Maak jullie klaar voor een 
heleboel fun, want gezin-
nen zijn de baas! Kies een 
museumspel uit en laat de 
denker, doener, dromer, 
durver in je los. 

Antwerpen • M HKA
Fluo Salon!
 5 tot 12 jaar

Een lieve museumgids staat 
op jou te wachten in het 
Salon met allerlei kleurrijke 
opdrachten. Kunstenares 
Anne-Mie Van Kerckhoven 
inspireert ons tot het ge-
bruik van massa’s fl uo! Grijp 
een sti�  en laat je helemaal 
gaan! 

Antwerpen • MAS
Maak je eigen 
dierenmasker
 6 tot 12 jaar

Maak je een masker van 
een gevaarlijk dier zoals 
een jaguar? Of word je een 
mooie vogel? Of een 
fantasiedier? Om inspiratie 
op te doen ga je samen op 
zoek naar dieren en mas-
kers in het museum. 

Antwerpen • MAS
MASafari
 5 tot 10 jaar

Ga je mee op dierenex-
peditie? Onderweg krijg 
je allerlei opdrachten. Je 
tre�  er koninklijke jaguars, 
feestelijke olifanten en sis-
sende slangen. Wie goed 
kijkt ziet ook kameleons 
en krokodillen.

Antwerpen • MAS
Dieren en dans 

 6 tot 12 jaar

Luister  naar spannende 
dierenverhalen en bekijk 
prachtige verentooien 
van de Kayapo Indianen. 
Ontdek het geluid van 
eeuwenoude muziekinstru-
menten en leer de dans van 
de leguaan en de guaca-
maya.

Antwerpen • MAS
Dierenverhalen
 3 tot 5 jaar

Tijdens deze verhalentour 
kom je alles te weten over 
de ruzie tussen de kame-
leon en de hoornraaf en 
ontmoet je een god met 
een olifantenkop.
En je geloo�  het nooit: 
ook het geheim van de 
Egyptische kat wordt ont-
sluierd.

Antwerpen
Middelheimmuseum
Muzzzé, een museumspel 
in een koffertje
 5 tot 12 jaar

Ga met een koff ertje op 
stap door het beeldenpark. 
Met een verhaal en kijk-, 
zoek- en doe-opdrachten, 
materialen en informatie 
ontdek je de kunstwerken. 

Antwerpen
Middelheimmuseum
NATUURlijk Kunst
 6 tot 12 jaar

Ga je mee op ontdekkings-
tocht en op zoek naar de 
getrouwde bomen? Maak 
je defi lé over een catwalk 
tussen de lindebomen. En 
kunnen bomen praten? 
Ontdek de kunst tussen 
de natuur. Tijdens deze 
rondleiding kom je meer te 
weten over de bomen en 
planten in het beeldenpark 
en de rol die ze spelen bij 
de kunstwerken die we 
tijdens de wandeling gaan 
zien.

Antwerpen • Museum 
Mayer van den Bergh
Op zoek naar beestjes
 4 tot 6 jaar

Hou jij van dieren?  Ga 
dan mee op zoek naar de 
honden, poesjes en een 
schaap op de schilderijen.
Onderweg wachten je 
enkele leuke opdrachten en 
weetjes. 

Antwerpen • Museum 
Mayer van den Bergh
Allemaal beestjes
 4 tot 6 jaar

Honden, poesjes, kippen 
en een schaap. Je komt 
het allemaal tegen in het 
museum. Een gids vertelt je 
over de eigenaardigheden 
van deze dieren en gee�  je 
enkele ‘dieren’opdrachtjes!  

Antwerpen • Museum 
Plantin-Moretus
Red Balthasar
 7 tot 12 jaar

Speur als een echte detec-
tive naar de oplossing van 
dit 100% fi ctief moord-
drama. En probeer de 
moord op Balthasar I te 
voorkomen. Hou vooral je 
hoofd koel!

Antwerpen •Museum 
Plantin-Moretus
Zelf een schattig boekje 
maken
 5 tot 12 jaar

Met papier, karton, lijm, 
naald en draad maak je 
vandaag het leukste boekje 
van je hele boekenplank.

Antwerpen • Fotomuseum
Pixelpret Buggytour
 1 tot 3 jaar

Met je peuter in de hoofdrol 
breng je de foto’s tot leven: 
bouw samen een nieuwe 
wereld en maak originele 
foto’s van elkaar. Een schat-
kaart toont je de weg.

Veurne • Bakkerijmuseum
Een speelse 
ontdekkingstocht
 1 tot 3 jaar

We gaan samen op onder-
zoek en spelen in op de 
verwondering van de aller-
kleinsten door hen enkele 
materialen, geluiden, 
smaken en voorwerpen 
van het museum te laten 
ontdekken. Deze speelse 
ontdekkingstocht zal jong 
en oud zeker prikkelen. 

Izegem • Eperon d’Or
Kriebellawaai
 1 tot 3 jaar

Ik voel met blote voetjes en 
met schoenen. Ik stap zoals 
een olifant, een muis of een 
soldaat. Ik rol, ik streel, ik 
proef, ik speel en mama, 
papa, oma, opa plakken aan 
mijn schoen!
Speels begeleid bezoek voor 
peuters aan het museum 
van borstels en schoenen. 

Antwerpen • MAS
Dierenpret
 1,5 tot 3 jaar
Ga samen met de gids op 
zoek naar dieren. Onderweg 
moet je dierengeluiden 
raden, dieren nadoen, 
en een liedje zingen. Je gaat 
ook zelf aan de slag met 
vingerverf. 

Lier • Koninklijk Museum 
voor Schone Kunsten 
Antwerpen te gast bij 
Stedelijk Museum Lier
BRUEGELLAND XS
1,5 tot 4 jaar

Kom de tentoonstelling 
binnen via het blote-
voetenpad,  speel in een 
Bruegeliaans sneeuwland-
schap, schuif aan bij een 
feesttafel, ontdek vormen 
en kleuren, kir en snoezel 
bij live muziek, experi-
menteer met verf en zand 
en geniet van deze unieke 
gedeelde museumervaring.

Leuven • M-Museum
Sculpturaal avontuur!
 0 tot 3 jaar

Een muzi-
kante en een 
beeldhouwer 
nemen je op 
sleeptouw in 
de tentoonstelling 
“Over de Grens”. 
Een zintuigelijke 
beleving in klank 
en beeld voor 
volwassenen 
en de aller-
jongsten 
onder 
ons!

Ename
Provinciaal 
Erfgoedcentrum Ename
Oude liefde zkt PIEPjonge 
redder!
 1,5 tot 6 jaar

Bouwen, poetsen, malen, 
magisch tekenen, … piep-
jonge kinderen ontdekken 
de wereld van 
monumentenwachters, 
archeologen en erfgoedzor-
gers. De begeleider werkt 
samen met de piepjonge 
redder door een handje toe 
te steken, maar geniet in de 
eerste plaats van de ont-
dekkingen van zijn peuter 
of kleuter.

Gent • MIAT, 
Museum over Industrie, 

Arbeid en Textiel
De wondere wereld 
van textiel
 1 tot 3 jaar

Maak draadjes en 
laat je kriebelen 
door de wol op ons 
textieltapijt. Pruts 

een plukje uit ons 
vilten schaap of 
maak muziek 
met vlas. Heb je 
al eens op een 
katoenbaal 
gekropen?

Hasselt • Modemuseum
Wonderland
 3 tot 5 jaar

Verkies jij blauw of roze? 
Mogen jongens rokken 
dragen? En welke grap-
pige fi guren verstoppen 
zich in het museum? Hoe 
voelen, ruiken of klinken 
de ‘altijd-jong’ fi guren? 
Ontdek het Modemuseum-
wonderland!

Oostende
mu-zee-um vzw
LABO MINI - Voelspriet
 0 tot 3 jaar

LABO Mini neemt jullie mee 
in het museum voor een 
eerste ontdekkende 
belevingstocht met 
experimenteel atelier.

Gent • Museum Dr. Guislain
Peuters aan zet!
 1 tot 3 jaar

Ontdek samen met je 
peuter op een speelse 
manier de kunstwerken in 
het museum. Kom kijken 
en spelen en laat je vooral 
verwonderen.

Gent
Museum voor 
Schone Kunsten
Muziek in Metafl oristiek
0 tot 3 jaar

Kom samen experimen-
teren met muziek, geluid, 
beweging en kunst.

Antwerpen
Red Star Line Museum
Speelvogels op reis
 1,5 tot 3 jaar

Is een museum ook op 
maat van mini’s? Mag er 
ook gespeeld worden in 
het Red Star Line Museum? 
Zeker en vast. Ga mee op 
reis en ontdek  enkele 
speelplekken in de 
museumzalen. Rollen, krui-
pen of zingen: alles kan! 

Doe mee met 
Krokuskriebels!
101 (jawel) musea in Vlaanderen en Brussel 
zetten tijdens de krokusvakantie voor 
Krokuskriebels hun deuren open voor gezinnen 
met kinderen tot 12 jaar. Via dit voorwoord maak 
ik graag reclame voor dit evenement dat de 
Gezinsbond voor de 9de keer organiseert.

Zeker omdat het dit jaar een extra focus legt 
op Brussel. Een eigenzinnige Brussel-app leidt 
gezinnen naar de deelnemende musea en leert 
hen meteen ook onze hoofdstad kennen 
op kindermaat.

Nieuw in deze editie zijn de 
Buggy tours, voor ouders 
met hele jonge kinderen. 
Speciaal voor hen zetten 
dertien musea een 
rondleiding op poten (of 
wieltjes) voor ouders met 
peuters.

Het geweldige van dit 
initiatief vind ik dat het 
kinderen met hun ouders naar 
een museum brengt. Nog steeds 
vormen jonge gezinnen een kansengroep als het 
op museumbezoek aankomt. En zoals bij alles 
wat cultuurbeleving betre� , geldt ook hier: jong 
geleerd is oud gedaan.

Sven Gatz

Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel

Buggy tours 
Activiteiten op het tempo van ouders met baby's en peuters!

Met of zonder buggy, op of aan de arm of volledig op eigen beentjes… We laten de 
allerjongsten volop spelen. En dat betekent in de eerste plaats: plezier maken. Tegelijk 
is dit voor hen ook dé manier om zichzelf en de wereld te leren kennen. Kortom: 
een ongedwongen en toch groots moment voor alle families met de allerjongste kinderen! 
Dertien musea gingen de uitdaging aan om een Buggy tour uit te werken.

Kriebelende korting
Tijdens Krokuskriebels genieten leden 

van de Gezinsbond op vertoon van hun 
lidkaart van een fi kse korting 

op de deelnameprijs!
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Antwerpen • Museum 
Plantin-Moretus
Maak je eigen 
hartjesstempel
 6 tot 12 jaar

Maak je eigen stempel met 
rubber, potlood en papier 
op een houten blokje. Voor 
Valentijn mag er gerust een 
hartje bij. 

Antwerpen • Museum 
Plantin-Moretus
Bij Christoffel en Martina 
kletteren de letters om je 
hoofd
 4 tot 7 jaar

Christoff el Plantijn en zijn 
lieve dochter Martina tonen 
je trots hun grote huis en 
Martina verklapt een span-
nend verhaal over letters. 
De twee poppen zijn dol op 
puzzelen, verkleedpartijtjes, 
zingen, lachen en dansen. 

Antwerpen  • Museum 
Vleeshuis | Klank van de 
Stad
Boem! Paukenslag
 8 tot 12 jaar

Kom heel wat leuks te 
weten over de geschiede-
nis van de muziek, meer 
bepaald van het slagwerk 
doorheen de eeuwen. 

Antwerpen • Nationaal 
Museum van Douane en 
Accijnzen
Douanier voor 1 dag
 2 tot 12 jaar

Trek net zoals het 
Rummage team een overall 
aan, neem een pillamp bij 
de hand en ga op zoek naar 
smokkelwaar. 

Antwerpen • Nationaal 
Museum van Douane en 
Accijnzen
Ik ga op reis en neem 
(niet terug) mee
 4 tot 12 jaar

Wanneer je na een verre 
reis landt op Zaventem 
passeer je de douane die je 
vraagt of je niets hebt aan te 
geven? Want niet alles mag 
zomaar ons land binnen. Na 
je bezoek weet je perfect 
wat mag en niet mag!

Antwerpen • Nationaal 
Museum van Douane en 
Accijnzen
Gevoelige voeldozen en 
welriekende reukvaten
 4 tot 12 jaar

Smokkelaars verstopten 
hun smokkelwaar in dozen 
zodat de douane ze niet 
zouden betrappen. Kan jij, 
enkel door te voelen of te 
ruiken, raden wat de smok-
kelaars verstopt hebben? 

Antwerpen • Nationaal 
Museum van Douane en 
Accijnzen
Zet je speurneus op!
 4 tot 12 jaar

Kan jij aan de hand van  
detailfoto’s de objecten in 
ons museum terugvinden? 
Bij elk gevonden voorwerp 
vind je een letter. Hiermee 
vorm je uiteindelijk een 
woord. Gevonden?

Antwerpen
Red Star Line Museum
Duik in de familiekoffer 
 6 tot 12 jaar

Vraag je reisticket en neem 
je koff er vol spullen en weg 
ben je! Volg je ogen, oren en 
neus doorheen de zalen en 
vind de verborgen verhalen.

Antwerpen
Red Star Line Museum
Kraak de code 
 6 tot 12 jaar

Kraak jij de morsecodes? 
Volg het spoor van de kof-
fertjes en vind de schat.

Antwerpen
Red Star Line Museum
Op reis met 
verhalenvertellers
 3 tot 6 jaar

Ga op zoek naar de 
vertellers, Zij zitten op 
verschillende stopplekjes 
en fl uisteren je spannende 
verhalen in. Op het einde ga 
je aan de slag in een crea-
tieve verhalenworkshop.

Antwerpen
Red Star Line Museum
Op reis met kapiteins en 
een bakfi ets
 6 tot 12 jaar

Al eens een moeilijke 
knoop in een scheepstouw 
gelegd, een koff er gepakt in 
sneltempo of heel dicht bij 
elkaar op een treinbank ge-
zeten? Spelenderwijs reizen 
jullie samen doorheen het 
museum. Op het einde ga je 
aan de slag in een creatieve 
workshop op bakfi ets-
formaat.

Antwerpen • Rubenshuis
Meester Rubens
 6 tot 12 jaar

Tijdens deze speurtocht 
leer je Rubens kennen als 
een veelzijdige kunste-
naar. Wat maakte hij, 
hoe deed hij dat, ...

Antwerpen • Rubenshuis
Thuis bij Rubens
 6 tot 12 jaar

Ga je mee op bezoek? Je 
speurtocht laat je kennis-
maken met het huis waarin 
meester Rubens woonde 
en werkte, samen met zijn 
gezin.

Antwerpen • Rubenshuis
Maak kennis met Clara 
Serena, dochter van een 
wereldster 
 6 tot 12 jaar

Clara Serena, de dochter 
van Rubens, vertelt 
honderduit over het leven 
in de 17de eeuw. Hoe 
vulde Rubens zijn dagen? 
Welke spelletjes speelden 
de kinderen? En welke 
beroemdheden kwamen 
op bezoek? Maak zelf een 
feestjurk voor een mini
-versie van Clara Serena.

Antwerpen
Sint-Pauluskerk
Zoek de hondjes of de 
leeuwen
 5 tot 12 jaar

Ga in een speelse foto-
zoektocht op zoek naar de 
hondjes of de leeuwen en 
kom zo heel wat te weten 
over de kerk en zijn kunst-
schatten. 
Aan de balie kies je 
een wandeling op maat.

Geel • Gasthuismuseum
Voelen, ruiken, horen en 
kijken!
 5 tot 12 jaar

Voelen, ruiken, horen 
en kijken …. Gebruik al 
je zintuigen bij de vele 
spelletjes en opdrachten. 
Zo kom je heel wat te 
weten over het leven van 
de Gasthuiszusters en hun 
dagelijkse zorgen voor de 
zieken. 

Herentals •Hidrodoe
Het mysterie van de 
omgekeerde driehoek
 4 tot 12 jaar

Spetter staat voor een 
raadsel. Iemand hee�  de 
voedingsdriehoek omge-
draaid en de inhoud door 
elkaar gegooid. Kan jij hem 
helpen om alles terug te 
vinden? 

Lier • Koninklijk Museum 
voor Schone Kunsten 
Antwerpen te gast bij 
Stedelijk Museum Lier
Bruegelland XL
 4 tot 12 jaar

Bonte verhalen van kermis 
tot klooster: auteur en 
podiumartiest Elena 
Peeters vertelt aan jong en 
oud spannende avonturen 
en straff e weetjes over 
verschillende kunstwerken 
en hun personages. Zaken 
die niemand anders weet, 
zelfs niet de beroemdste 
kunstexpert of de museum-
medewerkers die de expo 
op hun duimpje kennen. 

Lier • Koninklijk Museum 
voor Schone Kunsten 
Antwerpen te gast bij 
Stedelijk Museum Lier
Bruegeltwist. De Grote 
Familie Talentenjacht
 4 tot 12 jaar

Duik in de tentoonstelling 
en ontdek een waaier aan 
talenten, die van kunste-
naars en van jou!

Mechelen • Kazerne Dossin 
Het verhaal van kleine 
SImon
 7 tot 12 jaar

Gewapend met een bosje 
sleutels ga je op zoek naar 
kistjes in het museum. Een 
routekaart voert je langs 
de haltes die kinderen 
aanspreken (en vermijdt die 
plaatsen die niet geschikt 
zijn voor hen). Ontdek stap 
voor stap het verhaal van 
Simon. Hij was elf toen hij 
vanuit de Dossinkazerne 
werd gedeporteerd naar 
Auschwitz. Maar Simon 
wist uit de trein te ontsnap-
pen!

Mechelen
Speelgoedmuseum 
Mechelen vzw
Spelen en speelgoed: 
vroeger en nu
 4 tot 12 jaar

Samen met een gids ontdek 
je speelgoed van jong en 
oud uit de hele familie. 
Waarmee speelde opa 
vroeger? Speelde mama 
ook al met de Play Station? 
Wie wint er vandaag nog 
het wedstrijdje bikkelen of 
kan het snelst bouwen met 
Lego?

Mechelen
Speelgoedmuseum 
Mechelen vzw
Speurneuzen gezocht
 3 tot 10 jaar

Heb jij een scherpe neus, 
een pienter verstand, goede 
ogen en een gezonde portie 
lef? Los het grote speel-
goedmysterie op!

Mechelen
Speelgoedmuseum 
Mechelen vzw
De Verrassingskoffer van 
Nicky
 4 tot 6 jaar

Ontdek samen met de gids 
treinen tuff end op een 
spoor, beren groot en klein, 
blokken mét en zonder 
noppen en spelletjes van 
lang geleden uit een ver 
verleden!

Nijlen
Kempens Diamantcentrum
Een moord in Nijlen: vind jij 
de verdwenen diamant?
 6 tot 12 jaar

Aan de oevers van de Kleine 
Nete ontmoeten Vos en 
Reiger elkaar net voor het 
avondeten. Ze raken aan 
de praat en vertellen over 
de moord in Nijlen, nu erg 
lang geleden. Er is toen 
een diamant verdwenen 
en die werd nooit weer 
gevonden... of toch? Trek 
je wandelschoenen aan, 
zet  jouw speurneus op en 
ga mee op zoek naar de 
verdwenen diamant!

Sint-Katelijne-Waver
‘t Grom
Krokuskruiden vertelling
 3 tot 12 jaar

Schuif met zijn allen 
dichterbij voor een warme 
winterse vertelling. Nadien 
ontdek je in de tuin de 
wondere wereld van krui-
den. Maak je eigen kopje 
kruidenthee met honing 
van onze eigenste bijen.

Sint-Katelijne-Waver 
‘t Grom
Krokuskruiden
 3 tot 12 jaar

Kleed je warm aan voor een 
frisse winterwandeling 
in de tuin en ontdek de 
wondere wereld van 
geneeskrachtige kruiden 
en het ritueel van thee 
opschenken. geniet nog na 
bij de theetantes met een 
heerlijke kop thee. 

Turnhout
Natuurpunt Museum
Kunstige natuur
 3 tot 10 jaar

Wat is er in de natuur alle-
maal te zien? Wat vind jij 
mooi? Kijk eens met andere 
ogen naar een schilderij 
of kunstwerk. En sta eens 
stil bij de kunstige vorm 
van een veer of een snavel, 
neem allerlei kleine details 
onder de loep. Speel het 
natuurdobbelkunstspel  of 
maak zelf een kunstwerk.

Turnhout
Taxandriamuseum
Hotel Taxandria
 baby tot 12 jaar

Kom meer te weten over de 
vrouwen van Turnhout, het 
laatste hert, de torenwach-
ter, de internaatstudente, 
de verzamelaar, de archeo-
loog, de kantwerkster, enz. 
Doorheen de toff e opdrachten 
verneem je leuke weetjes 
over de geschiedenis van 
de streek.

Turnhout
Taxandriamuseum
Kruisboogschieten in het 
museum!
 4 tot 12 jaar

In de jachtkamer van 
het museum zie je nog 
de kruisbogen aan de muur 
hangen. Vreemd, er staat 
ook een echt hert! 
Al van in de middeleeuwen 
waren de heide- en bos-
gebieden in de Kempen een 
waar jachtparadijs voor de 
hertogen van Brabant. Test 
zelf een miniversie van een 
kruisboog uit!

Turnhout • Begijnhofmuseum
Wat als... arme begijntjes plots 
rijk zouden zijn?
 6 tot 12 jaar

Eindelijk is de geldkist van pastoor Mermans terug-
gevonden. De begijntjes beginnen te dromen van luxe 
en dat willen ze graag aan hun bezoekers laten zien. 
Ze beslissen om de inhoud van hun schapraai een 
grondige make-over te geven. Benieuwd wat dat is? 
Kom dan langs en schuif bij aan in de moos!

Antwerpen • ModeMuseum  
Droomwereld!
 5 tot 12 jaar

Olivier Theyskens creëert zijn eigen “droomwereld” 
met prachtige jurken! Misschien gebruikt hij hiervoor 
wel een “sprookjesbril”. Maak zelf je eigen sprookjes-
bril.  Met het doe-boekje in de hand en je bril op je neus 
ontdek je op een speelse manier de wondere wereld van 
de ontwerper!

© MoMu Antwerp / Monica Ho
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Maak de leukste Krokuskriebelsfoto 
en post ze op Instagram met de hashtag

EEN GEZINSTICKET VOOR DE BEKLIMMING
VAN DE SINT-ROMBOUTSTOREN IN MECHELEN

WIN
#KROKUSKRIEBELS#KROKUSKRIEBELS

Neem zeker ook een kijkje op de website.
Daar vind je nog meer info over de activiteiten.



Zoektocht 
Grote Markt

Brussel
Museum van de Stad 
Brussel - Broodhuis
Hoe word ik 
kartonontwerper voor een 
wandtapijt?
 8 tot 12 jaar

Het Broodhuismuseum 
hee�  een 16e-eeuws karton 
voor een wandtapijt laten 
restaureren. Het is een 
tekening op reële grootte 
om de decoratie op een 
wandtapijt te weven. Bij 
zo’n ontwerp komt heel 
wat kijken: een tekening, 
op maat  vergroten, in spie-
gelbeeld omdraaien, ... En 
het wandtapijt hangt erbij! 
Maar hebben de wevers 
wel goed gewerkt?

Brussel
GardeRobe MannekenPis
De nieuwe kleerkast van 
Manneken-Pis
 6 tot 12 jaar

Ben je benieuwd naar de 
kostuums van Manneken-
Pis? Zet je speurneus op 
en ontdek het tijdens een 
spannende speurtocht!

Brussel
Choco Story Brussels
Chocolade workshop 
 6 tot 12 jaar

Maak je eigen gepersonali-
seerde chocoladetablet.

Brussel
Choco Story Brussels
Word jij ook een 
chocolade-expert?
 4 tot 12 jaar

Ontdek samen met 
“Choclala” de heerlijke 
wereld van cacao en 
chocolade. En behaal jouw 
diploma van chocolade - 
expert! 

Brussel
Museum voor 
Mode en Kant
Jean-Paul Lespagnard 
inspireert!
 6 tot 12 jaar

Neem een kijkje in het 
hoofd van de ontwerper 
Jean-Paul Lespagnard. Kijk 
rond in het atelier, verza-
mel de objecten die jij leuk 
vindt, en ontwerp je eigen 
sjaal!

Zoektocht 
Kunstberg
Brussel • Coudenbergpaleis
Op zoek naar de ketting 
van het Gulden Vlies
 6 tot 9 jaar

Neem je rugzak mee en los 
de opdrachten op. Vind de 
magische code en open de 
schatkist met de verloren 
ketting van het Gulden 
Vlies.

Brussel • BELvue museum
Op weg met Zeno
 9 tot 12 jaar

Stap in de periscoop-
camionette van Zeno de 
ontdekkingsreiziger. België 
zal (bijna) geen geheimen 
meer voor je hebben!

Brussel • BELvue museum
Ik ben de Minister!
 6 tot 9 jaar

Trek je (mantel)pak aan 
en word minister. Voer 
je opdrachten uit en leer 
België en zijn geschiedenis 
kennen.

Brussel • BELvue museum
Mimi & Momo
 3 tot 5 jaar

Ga met Mimi en Momo op 
avontuur door België en zijn 
geschiedenis. Met heel veel 
dingen om te voelen en te 
zien!

Brussel
Koninklijke Musea voor 
Schone Kunsten van Belgie 
in Brussel
Puzzelen met kunst
 6 tot 12 jaar

In de prachtige inkomhal 
van het Museum voor 
Schone Kunsten staan 
heel wat kunstwerken van 
vroeger en nu. Zullen we ze 
samen ontdekken? 

Zoektocht 
Europese wijk
Elsene • Parlamentarium
Zet Europa weer 
terug in elkaar
 8 tot 12 jaar

Loop over de grote 
kaart van Europa en 
leg de lid-staten , hun 
hoofdsteden en de natio-
nale vlaggen op de juiste 
plaats. Speel het LUNA of 
Intergalactische spel. Zo 
leer je op een speelse wijze 
de Europese Unie beter 
kennen.

Brussel
Autoworld Museum 
Brussels
Spoken in het donker
 6 tot 12 jaar

Ben je niet bang voor het 
donker? Kan je tegen een 
beetje spanning? Doe mee 
met onze lampentocht! 
Ontdek de donkere hoekjes 
van het museum en het 
wonderlijke verhaal van de 
automobiel .

Brussel
Autoworld Museum 
Brussels
Zoek je rijk
 3 tot 12 jaar

Doe mee aan onze schat-
tentocht en test je kennis 
over de geschiedenis van 
de auto op een speelse 
manier! Vind de code
 waarmee je de schatkist 
kan openen.

Brussel
Koninklijk Museum 
van het Leger en de 
Krijgsgeschiedenis
Inpakken en wegwezen: 
op wereldreis in het 
Legermuseum.
 6 tot 12 jaar

Met een rugzakje vol 
spelmateriaal ga je op 
ontdekking naar verre en 
soms exotische bestem-
mingen. Onderweg zijn er 
heel wat leuke zoek- en 
doe-opdrachten.

Brussel • Riolenmuseum
Ondergronds avontuur!
 8 tot 12 jaar

Wanneer, waarom en hoe werden de 
riolen in Brussel aangelegd? Loop langs 
de Zenne en in de collector van de 
Bergensesteenweg die nog steeds in 
werking is. Test je reukorgaan met het 
geurenspel “beikes of niet?”

Brussel
Museum Nationale Bank van België
Sla je slag in het geldmuseum
 baby tot 12 jaar

Heb je je al eens afgevraagd waarom we bijvoorbeeld niet 
betalen met een koe, zoals vroeger? Ontdek de boeiende 
en verrassende wereld van het geld. Heb jij originele ideeën 
voor het nieuwe € 100 biljet?
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Dit programma werd herschreven in duidelijk Nederlands door het Huis van het Nederlands Brussel

Kriebels 
uit Brussel!
In Brussel kriebelt het dit jaar éxtra. Door het kriebelend aanbod in liefst 19 Brusselse 
musea, bijvoorbeeld. Maar ook omdat de Gezinsbond vier zoektochten 
en vier wandelroutes op gezinsmaat hee�  uitgestippeld. 

De Brussel-app loodst je door de mooiste Brusselse buurten, leuke speelplekjes, 
speciale winkeltjes, lekkere eetadresjes, verrassende gebouwen en monumenten en 
andere bezienswaardigheden in de buurt van de deelnemende musea.  

Voorzie uiteraard ook nog voldoende gezinstijd in het museum 
en voor de kriebelende activiteiten daar!

Je kan de zoektochten en routes volgen via 

de Krokuskriebels Brussel-App
Meer informatie op www.krokuskriebels.be/brussel-app

BRUSSEL
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Zoektocht 
Sint-Gillis/
Marollen
Sint-Gillis • Braillemuseum
In het voetspoor van Louis 
Braille
 6 tot 12 jaar

Leer van alles bij over 
braille. Via een parcours 
ervaar je hoe het is om  je 
te verplaatsen als je blind 
bent.

Brussel • Riolenmuseum
Ondergronds avontuur!
 8 tot 12 jaar

Wanneer, waarom en hoe 
werden de riolen in Brussel 
aangelegd? Loop langs de 
Zenne en in de collector 
van de Bergensesteenweg 
die nog steeds in werking 
is. Test je reukorgaan met 
het geurenspel “beikes of 
niet?”

Brussel • Hallepoort
Little Life
 6 tot 12 jaar

Centraal in de expo staat 
een speciaal poppenhuis, 
gemaakt rond 1900. Met 
antiek speelgoed vertellen 
we je van salon tot bad-
kamer hoe een woning en 
het dagelijkse leven van een 
gegoede familie in de 19e 
eeuw eruit zagen. 

Brussel
Art et marges museum
Draai mee!
 6 tot 12 jaar

Vind je weg tussen de 
kartonnen personnages 
van Guy Brunet en de 
karateka’s van Josselin 
Pietri, twee fi lmfanaten en 
kunstenaars! Speel met hen 
mee!

Brussel
Art et marges museum
Maak je eigen cinema!
 4 tot 12 jaar

Heb je er altijd al van ge-
droomd om je eigen fi lm 
te maken? Nu kan het! 
Je hebt alleen je fantasie 
nodig. Karton en een 
beetje verf staat klaar in 
onze kleine fi lmstudio. 

Route Evere
Evere
Brussels Museum van de 
Molen en de Voeding
Koken met papa!
 3 tot 12 jaar

Het allereerste woord 
voor de aardappel komt 
helemaal uit Zuid-Amerika! 
Daar zeiden ze niet ‘aard-
appel’ of ‘patat’ maar heel 
simpel ‘papa’. Probeer een 
heerlijk aardappelrecept 
uit met papa (je vader dus), 
maar ook mama natuurlijk.

Evere
Brussels Museum van de 
Molen en de Voeding
Op stap met Papa 
en Bintje
 3 tot 12 jaar

Ben jij ook zo dol 
op onze schatjes 
van patatjes? Hoe 
eet jij ze het liefst? 
Gekookt, gebak-
ken, met of zonder 
schil, in puree, 
frietjes, kroketjes 
of een lekker zakje 
chips? Ga mee met 
meneertje Papa en 
meneertje Bintje 
in de expo ‘Patat’. 
Van patatjes krijg je 
toch nooit genoeg!

BRUSSEL

Inspiratie nodig voor leuke gezinsuitstappen?
Op zoek naar straffe activiteiten voor je kinderen? 
Vlieg neemt je mee doorheen het cultuur- en
vrijetijdsaanbod in Vlaanderen en Brussel. 

Haast je snel naar
www.UiTmetVlieg.be

Route 
Anderlecht
Anderlecht • Erasmushuis
Ik ga op reis en ik neem 
mee ...
 6 tot 9 jaar

Uitgerust met een 
Erasmusmuts, reisgids en 
reistas ontdek je spelender-
wijs Erasmus’ spannende 
reisverhalen.

Anderlecht • Erasmushuis
In het spoor van Erasmus
 baby tot 12 jaar

Je krijgt vrije doortocht in 
het oude krakende gebouw. 
Kom als je dur� , en word 
boekmaker, drukker, logo 
designer of zelfs handteke-
ningvervalser!

Route Ukkel
Ukkel
Museum en Tuinen van 
Buuren
Gluren bij van Buuren
 6 tot 12 jaar

In deze villa woonden David 
en Alice van Buuren. Je komt 
er van alles te weten over 
het zeldzaam meubilair, 
de tapijten, glasramen en 
schilderijen van beroemde 
kunstenaars. 

Route Ter 
Kameren
Elsene
Boghossian Stichting 
- Villa Empain
Ontdek de Villa Empain 
 6 tot 12 jaar

Open de deuren van dit 
huis en maak kennis met 
haar geschiedenis en 
art-deco-architectuur!

Elsene
Boghossian Stichting 
- Villa Empain
Volop art deco!
 8 tot 12 jaar

Zet je architectenbril op 
en wees creatief in de 
Art Déco workshop! 
Kom alles te weten 
over deze architectu-
rale stijl!

Elsene
Boghossian Stichting 
- Villa Empain
Maak kennis met Dali, 
Turrell and Claerbout! 
Ontdek de tentoonstelling 
“Ways of Seeing”
 6 tot 12 jaar

In de expo “Ways of 
seeing” spelen de kun-
stenaars met wat jij ziet … 
Bekijk de wereld op een 
andere manier! Ze geven 
een nieuwe betekenis 
aan objecten die je kent. 
Gebruik de kindergids vol 
met spelletjes en uitleg 
om de kunstwerken te 
begrijpen.

Je kan de zoektochten 
en routes volgen via 

de Krokuskriebels 
Brussel-App
Meer informatie op 
www.krokuskriebels.be/brussel-app
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Drie vragen aan 
Bianca Debaets 
Brussels Staatssecretaris bevoegd voor 
Gelijke Kansen en binnen de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie bevoegd voor Gezin. 

Wat spreekt u zo aan in Krokuskriebels?

Brussel is een prachtige plek om cultuur op 
te snuiven. Krokuskriebels zorgt ervoor dat 
gezinnen laagdrempelig het rijke aanbod van 
musea in de stad kunnen ontdekken. Het project 
laat niet alleen gezinnen uit Brussel de musea 
in hun buurt tegen een prijsje bezoeken, ook 

gezinnen van buiten de stad worden 
uitgenodigd om op een positieve 

manier Brussel te beleven.  

Kan u één goede reden 
geven aan gezinnen in 
Brussel om tijdens 
Krokuskriebels een 
Brussels museum te 
bezoeken?

Musea kunnen hoogdrempelig 
lijken. Mensen denken dat een 

kaartje duur is, dat ze het niet 
zullen begrijpen of dat kinderen er niet 

welkom zijn. Door Krokuskriebels nemen we die 
drempels weg: we maken aan ouders duidelijk 
waar ze heen kunnen, de musea staan klaar 
om de gezinnen te ontvangen… en dit aan erg 
betaalbare prijzen.  

Hoe belangrijk is het voor u om kwetsbare 
gezinnen toe te leiden naar musea?

Heel wat onderzoek toont aan dat mensen 
in armoede minder deelnemen aan cultuur. 
Daarom engageren we ons via het Huis van het 
Kind ‘Ket in Brussel’ ook graag in Krokuskriebels. 
Via dit project halen we kansarme gezinnen 
uit hun isolement. Ze leren andere gezinnen 
kennen en komen meer te weten over het 
culturele aanbod in Brussel én het brede aanbod 
gezinsondersteuning dat we uitrollen binnen 
Huis van het Kind: van consultatiebureaus tot de 
ontmoetingsplaatsen Baboes, voorleessessies, 
oudergroepen of ruilmomenten met babyspullen.



VLAAMS BRABANT
Aarschot
Stedelijk Museum
Tuur op avontuur
 3 tot 6 jaar

Ga met Tuur, jullie gids, 
op pad doorheen de 
geschiedenis van de stad 
en ontmoet er heel wat 
fi guren: een marktzanger, 
een schoenmaker, een 
zeeldraaier, een drukker, 
een soldaat, een grauw-
zuster, kunstenaars Arthur 
en Ernest, een visser, een 
hertog en gravin en zelfs 
een neanderthaler. 

Diest
Stadsmuseum De Hofstadt
Het geheime wapen van 
Prins Filips Willem
 7 tot 12 jaar

Al meer dan 400 jaar zijn de 
inwoners van Diest op zoek 
naar het geheime wapen 
van Prins Filip Willem. 
Maak samen met Mudie de 
museummuis een super-
leuke speurtocht in de 
kelders van het stadhuis en 
ontrafel het mysterie!

Grimbergen • het MOT
De speelzolder
 3 tot 12 jaar

Happe de houtworm neemt 
je op de speelzolder mee in 
de wondere wereld van het 
hout.
Bouw de hoogste toren 
of word houtmuzikant en 
maak zelf muziek.

Grimbergen • het MOT
Speuren met Molly de mot 
en Supermolly
 3 tot 12 jaar

Molly de mot neemt je mee 
op speurtocht. Heb je alles 
opgelost? Dan ben jij een 
goede speurneus!

Grimbergen • het MOT
Knäckebröd bakken tot
 3 tot 12 jaar

Word even een Viking en 
maak je eigen knäckebröd!

Grimbergen • het MOT
Breivorkbreien
 6 tot 12 jaar

Wist jij dat de Vikingen 
niet alleen op roo� ocht 
gingen maar ook mooie 
juwelen produceerden? 
Maak samen een breivork. 
Hiermee kan je wollen 
kettingen vlechten tot een 
halsketting of een armband.

Halle • den AST
Op zoek naar het gouden 
Vaantje
 5 tot 12 jaar

Wil jij een gouden Hals 
vaantje? Het zijn echte 
hebbedingen! Maar een 
vaantje krijg je natuurlijk 
niet zomaar. Je moet er iets 
voor over hebben.. 

Heverlee • PARCUM
Knutselende zusters 
en paters 
 6 tot 12 jaar

Wanneer een zuster het 
klooster in ging, maakte 
zij een miniatuurversie van 
haar cel (slaapkamer) 
om cadeau te geven aan 
haar familie. Zo konden 
die zich voorstellen hoe 
hun dochter, zus, nicht,...
leefde. Paters en zusters 
maakten zelf ook prikpren-
ten, paternosters, kleine 
breiwerkjes,... Knutsel zelf 
een miniatuur van je kamer, 
een prikprent, of je eigen 
paternoster!

Heverlee • PARCUM
Op verkenning met 
Godfried! 
 8 tot 12 jaar

Godfried met de Baard 
neemt je mee op een span-
nende ontdekkingstocht 
op zoek naar de heiligen. 
Samen los je de leuke 
opdrachten op.

Leuven
M - Museum
Op ontdekking in M! 
 5 tot 10 jaar

Een gids stuurt je op pad 
met creatieve en speelse 
kijkopdrachten. Breng jij 
je zoektocht tot een goed 
einde? 

Leuven
M - Museum Leuven
Choco of Kaas?
 5 tot 12 jaar

Choco of kaas? is een 
speelse en interactieve 
dansvoorstelling waar
 ‘kiezen-willen-mogen
-moeten-krijgen-hebben’ 
onderzocht wordt en vorm 
krijgt in beweging en beeld.

Meise
Plantentuin Meise
Ontdek het Plantenpaleis
 4 tot 12 jaar

In het Plantenpaleis groeien 
planten die het Belgische 
winterweer niet fi jn vinden. 
Ze groeien waar het heel 
warm is, zoals in tropi-
sche bossen, of waar het 
heel droog is, zoals in 
de woestijn. Kom in het 
Plantenpaleis de geheimen 
van de planten ontrafelen!

Tildonk
Belevingscentrum ‘14-’18
Hoe leefden de kinderen 
100 jaar geleden?
 3 tot 12 jaar

Verkleed je als soldaat en 
ga samen met Jerome en 
Gustavine op speurtocht en 
los de raadsels op. 

Tremelo
Damiaanmuseum
Op familiebezoek bij Jefke 
De Veuster
 6 tot 12 jaar

Hier werd Jefke De Veuster 
geboren. Je kent hem 
wellicht als pater Damiaan? 
Treed in zijn voetsporen 
en leer hem beter kennen. 
Geniet van een verse wafel, 
volgens het recept van 
moeder De Veuster.

Zemst
Sportimonium
Vis het uit! 
 6 tot 12 jaar

Benieuwd hoe je een 
vis aan de haak moet 
slaan? Met het visspel 
ontdek je zelf alle kneepjes 
van de sportvisserij.

Hasselt
Abdijsite Herkenrode
De magische 
teletijdmachine...
 4 tot 12 jaar

Oeps! Je bent op een ma-
gische manier teruggefl itst 
naar het verleden. Werk 
samen met het hele gezin 
én vraag hulp aan dappere 
ridders, mysterieuze een-
hoorns en vrome zusters. 
Wedden dat het jou lukt 
om weer in 2018 terecht te 
komen...

Hasselt
Modemuseum Hasselt
Eeuwig kind blijven! 
 6 tot 12 jaar

Kan je voor altijd kind 
zijn, net zoals Peter Pan? 
Via spannende kijkvragen 
en vreemde opdrachten 
ontdek je de wereld van 
‘Forever Young’.

Hasselt
Villa Verbeelding
Op stap met tovenaars 
en prijsbeesten in de 
kinderpoëzie
 5 tot 12 jaar

Kijk naar de originele teke-
ningen vol grappige details 
en ontdek stoelen vol 
kinderpoëzie die hun ge-
heimen prijsgeven aan wie 
goed zoekt, kijkt en luistert. 
Of goochel je liever met 
woorden aan de tovertafel?

Hasselt
Villa Verbeelding
Toverdieren 
 5 tot 12 jaar

Heb jij al eens een Zefi ertje 
ontmoet? Ontdek verdwijn-
woorden en spannende 
dieren in deze workshop. Je 
goochelt met woorden aan 
de tovertafel, in het atelier 
teken je fantasiedieren en 
maak je je eigen gedicht.

Koersel
Mijnmuseum
Mijnwerker Max heeft hulp 
nodig!
 6 tot 12 jaar

Mijnwerker Max is zijn 
werkmateriaal vergeten! 
Zoek jij zijn spullen in de 
oude mijngebouwen?  Een 
echte mijntrein brengt 
je daarna naar de onder-
grondsimulatie. Nu kan 
Max eindelijk aan de slag. 
Hij vertelt honderduit over 
zijn werk. 

Lommel
Archeologisch Museum 
De Kolonie
Reis met de Sjamaan mee 
terug naar de oertijd 
 6 tot 12 jaar

Ik ben tovenaar Churek 
en bezit magische krach-
ten. Dankzij mijn speciale 
gaven kan ik rondreizen 
door de tijd. Met een aantal 
opdrachten op zak reis 
je 10.000 jaar terug in de 
tijd en ontdek je hoe de 
mensen toen leefden. 

Maaseik
Musea Maaseik
Aan de slag met  
bouwsteentjes!
 6 tot 12 jaar

Bouw en beleef het 
Romeinse leven in LEGO(R) 
en maak je eigen Romeinse 
fi guren! Nadien plaatsen 
we jouw creatie in één van 
onze vitrines. 

Sint-Truiden
museum DE MINDERE
Snelcursus ridder 
of jonkvrouw 
 4 tot 12 jaar

Maak een wapenuitrusting, 
een kroon of een punthoed. 
Laat zien hoe goed je kan 
ringsteken en leer buigen 
als een hoofse ridder of 
dame. Misschien kan je na 
deze snelcursus zelfs een 
middeleeuwse dans doen.

Sint-Truiden
museum DE MINDERE
Ridders en Jonkvrouwen
 3 tot 12 jaar

Ontwerp je eigen wapen-
schild. Maak je eigen kroon 
of punthoed. Of bouw je 
droomkasteel. De stoere 
ridders en speelse jonk-
vrouwen kunnen in het 
museum hun favoriete 
kunstwerk uitkiezen. 

Tessenderlo
Bosmuseum Gerhagen
Wat kwaakt er 
in het museum
 2 tot 12 jaar

Zoek de verborgen hints en 
kom heel wat te weten over 
de boeiende wereld 
van de vogels. Laat 
daarna je teken- en 
knutseltalent de vrije 
loop!

Tongeren • Teseum
Op pad met geest 
Stefanus 
 6 tot 12 jaar

De ronddwalende 
geest van kanunnik 
Stefanus neemt je 
mee op ontdekking 
naar de middel-
eeuwse rijkdom van 
dit eeuwenoude 
gebouw.

Tongeren • Teseum
Op reddingstocht met 
Servaas 
 6 tot 12 jaar

In het Teseum schittert 
de eeuwenoude kunst-
schat van Tongeren. Ga 
op pad met Servaas, een 
ondeugende jongen, en red 
samen met hem  de belang-
rijkste kunstobjecten uit de 
brand.  

Tongeren
Gallo-Romeins Museum
Supergids!
 4 tot 12 jaar

Hoe maakte de oermens vuur? Hoe versierde een Kelt 
potten? Ruikt Romeins parfum lekker? Ontdek het 
samen, groot en klein, met je Supergids! 

Hasselt
Het Stadsmus
Buitenstebinnen
 4 tot 12 jaar

Voor één keer zie je binnen kunstwerken die anders 
alleen buiten te zien zijn. Ontraadsel eerst de wereld 
van graffi  ti, verf, stickers en posters. Tot slot ga je samen 
aan de slag om het ‘buitenstebinnen kunstwerk’ van het 
museum aan te vullen. 

Baal
Sven Nys Cycling Center
In het (modder)spoor van Sven Nys
 6 tot 12 jaar

Rijd om ter snelste door een zandbak en kies welke 
banden je best op je fi ets monteert. Nog een koerske op 
de rollen en een selfi e met Sven Nys en je bent klaar voor 
het echte werk! Een fi ets- en klauterparcours en een 
fi kse wandeling!

Grimbergen • het MOT
Vikingschild maken
 3 tot 6 jaar

Word even een stoere Vikingkrijger 
en maak je eigen Vikingschild.

© Lander Loeckx
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Krokuskriebels is ook 
partner van

Het Fonds biedt aan 
mensen in armoede 

fi nanciële tussenkomsten 
voor culturele-, jeugd- en 

sportactiviteiten.



WEST-VLAANDEREN
Blankenberge
Belle Epoque Centrum
Op stap met Hendrik
 5 tot 12 jaar

Hoe leefden de chique 
dames en heren in de Belle 
Epoque, hoe zagen hun 
huizen eruit, wat deden ze 
in hun vrije tijd, ...? Help jij 
Hendrik alle vragen op te 
lossen? 

Harelbeke
Peter Benoitmuseum
Een muzikale 
kennismaking met Peter 
Benoit
 4 tot 12 jaar

Tijdens deze inter-
actieve rondleiding maak 
je kennis met de fi guur 
van Peter Benoit en zijn 
muziek. In het geboorte-
huisje ga je terug naar het 
leven in de 19de eeuw.
 

Harelbeke
Peter Benoitmuseum
Ruik jij wat ik ruik?
 6 tot 12 jaar

Er hangen enkele merk-
waardige geurtjes in de 
lucht. Kan jij alle geuren 
raden? Laat je neus de weg 
leiden naar de geurenschat 
en leer alles over de neus 
van Peter Benoit.

Knokke-Heist
Sincfala, 
Museum van de 
Zwinstreek
Over vissers, zeemonsters 
en strandbloemen ...
 4 tot 12 jaar

Pak je plunjezak, verkleed 
je als een echte visser 
en ontdek in een leuke 
zoektocht, ons zeemon-
ster Roeschaard en zoveel 
meer! Maak je eerste 
strandbloem 2018!

Knokke-Heist
Zwin Natuur Park
Valentijnparcours
 4 tot 12 jaar

Het huttenparcours staat in 
het teken van de romantiek. 
Met presentaties over de 
romantische kuren van 
vogels, boeiende informatie 
over de verschillende nest-
kasten, een ontroerende 
animatiefi lm en een verhaal 
vol dierenliefde.

Koksijde
Abdijmuseum Ten Duinen
Zandlopers
6 tot 12 jaar

Samen met een gids graaf je 
zelf voorwerpen op en leer 
je wat archeologie is en hoe 
de abdij er in de middel-
eeuwen uit zag. Verkleed je 
als monnik en ontdek hoe 
zij elke dag doorbrachten. 
Met de gezinskoff ers kan 
je ook zonder gids de 
abdij ontdekken. Kleuters 
kunnen op stap met Pluis 
de muis en Pol de Mol.

Kortrijk
Texture, museum 
over Leie en vlas
Staf Snuffel
 5 tot 10 jaar

Staf Snuff el is een echte 
‘curieuzeneuze’ die overal 
zijn neus insteekt.  Hij 
gebruikt zijn neus om 
dingen te weten te komen! 
Speel met Staf Snuff el het 
curieuze neuzenspel en 
laat je leiden door je eigen 
unieke (wip)neus.

Oostduinkerke
NAVIGO
Nationaal Visserijmuseum
Aquaria achter de 
schermen 
 6 tot 12 jaar

Maak van dichtbij kennis 
met het leven van kabeljau-
wen, roggen en haaien in 
het aquarium. Samen met 
het hele gezin doe je proef-
jes en zie je wat er achter de 
schermen allemaal gebeurt!

Oostduinkerke
NAVIGO
Nationaal Visserijmuseum
De vissersvrouw vertelt
 4 tot 12 jaar

Samen met de vissers-
vrouw reis je door de tijd 
en ontdek je de harde vis-
sersstiel van vroeger. Maar 
het was zeker niet allemaal 
kommer en kwel. Samen 
spelen we spelletjes, zingen 
we liedjes en gaan we aan 
de slag... Wedden dat je 
nooit meer op dezelfde 
manier naar de vis in je 
bord kijkt?

Oostduinkerke
NAVIGO
Nationaal Visserijmuseum
SOS Zeemonsters!
 6 tot 12 jaar

Schip ahoi! Vaar de zeven 
wereldzeeën af en ontdek 
nieuwe werelden waar nog 
geen mens is geweest. Let 
op: op je tocht ontmoet je  
verschrikkelijke zeemon-
sters die jou en je schip naar 
de haaien willen helpen…

Oostende
mu-zee-um vzw
LABO voor het GEZIN -
HET VLOT 
 4 tot 12 jaar

Het Vlot van Medusa… als 
inspiratiebron voor heel 
wat kunstenaars waaronder 
dit utopische vlot van Jan 
Fabre, 170 jaar later… Een 
expeditie vol verbeelding 
met onderweg een kunst-
zinnig avontuur voor jong 
en oud.

Oostende • Mu.ZEE
Wie zijn James en Léon
 5 tot 12 jaar

Kom langs bij de twee 
grootmeesters van ons 
huis! Voer de leuke en grap-
pige opdrachten uit en ga 
naar huis met een originele 
stempel!

Passendale
Kaasmuseum 
De Oude Kaasmakerij
Het geheim van de 
kaaskoning
7 tot 12 jaar

Lang geleden leefde er in 
Passendale een koning, die 
zo graag kaas at dat hij het 
recept verborg in een kist. 
Voer jij de doe-opdrachtjes 
om de code te ontdek-
ken?  Kom de code te 
weten.  Help je mee? Iedere 
namiddag om 14 uur kun je 
bovendien je eigen kaasje 
maken. 

Passendale
Kaasmuseum 
De Oude Kaasmakerij
Kaas maken
 6 tot 12 jaar

Tijdens deze leuke inter-
actieve workshop leert een 
kaasmeester je alle gehei-
men van dit ambacht.

Poperinge
Hopmuseum Poperinge
Hommelsprookje
 5 tot 9 jaar

Westhoekvertelster 
Ingeborg Sohier vertelt je 
het verhaal van de ma-
gische hommelrank, een 
verhaal van pure magie 
en hop-doe-dingen. 
Geniet al spelend, kijkend 
en luisterend van het 
Hommelsprookje.

Poperinge
Hopmuseum Poperinge
Het dilemma van Joseph 
 9 tot 12 jaar

Ontdek met de tablet het 
verhaal van de hopteelt 
en de Poperingse brou-
wers tijdens Wereldoorlog 
I. Werd er nog veel hop 
geteeld? Wie is de hop-
duvel? De tocht zit vol 
spelopdrachten en luister-
verhalen. Ontrafel jij het 
dilemma?

Veurne • Bakkerijmuseum
Bak je eigen familiebrood
 4 tot 12 jaar

Altijd al willen weten hoe 
je brood bakt? Maak met 
onze huisbakker een heer-
lijk familiebrood. Je wordt 
ondergedompeld in het 
bakkersvak en komt alles te 
weten: van mengen kneden 
van het deeg!

Veurne • Bakkerijmuseum
Bak je eigen 
verrassingsgebak
 4 tot 12 jaar

Assisteer onze huisbakker 
tijdens het bakatelier en 
maak een heerlijk ver-
rassingsgebak. Een 
knotsgekke bakworkshop 
met een twist, waarbij het 
resultaat van je arbeid tot 
het einde een verrassing 
blij� . Stroop je mouwen 
alvast op!

Veurne • Bakkerijmuseum
Ik zie, ik zie, wat jij niet 
ziet! 
 4 tot 12 jaar

Tijdens deze zinnenprikke-
lende museumrally worden 
groot en klein uitge-
daagd om te kijken, 
luisteren en proeven. 
Zelfs aanraken mag vandaag! 
Staan je zintuigen op 
scherp? Kom dan maar af!

Wervik
Nationaal Tabaksmuseum
Rooksignalen uit de 
Nieuwe Wereld
 6 tot 12 jaar

In een zoektocht kom je 
meer te weten over de 
tabakscultuur bij de 
indianen en het gebruik 
van de indianenfi guur in de 
tabakspubliciteit. 

Wervik
Nationaal Tabaksmuseum
Familiefi lm 
‘De indiaan’
 6 tot 12 jaar

De achtjarige Koos wil 
graag op zijn stoere, blonde 
vader lijken. Dat is niet 
gemakkelijk, want hij is 
geadopteerd uit Peru en 
dus klein en donker. Hij 
komt er achter dat hij van 
oorsprong een indiaan is. 
Vanaf dat moment doet hij 
er alles aan om een echte 
indiaan te zijn, ondanks zijn 
Nederlandse ouders.

Wervik
Nationaal Tabaksmuseum
Maak je eigen tomahawk
 8 tot 12 jaar

In deze workshop leer je je 
eigen tomahawk maken.  
Deze tot de verbeelding 
sprekende indianenpijp ziet 
eruit als een bijl, maar het 
gaat wel degelijk om een 
tabakspijp. 

Wervik
Nationaal Tabaksmuseum
Maak een regenstok
 8 tot 12 jaar

Indianen maakten de palo 
de lluvia (regenstok) om 
bepaalde (dans)rituelen 
uit te voeren. Je leert 
een regenstok maken en 
versieren met typische 
patronen van de lokale 
culturen, en maakt kennis 
met de rijke cultuur van de 
Incabeschaving.

Wervik
Nationaal Tabaksmuseum
Maak indiaanse 
keramieken ‘huacos’
 8 tot 12 jaar

Gebruik je gevoel en inspi-
ratie om een puur stukje 
klei van Moeder Aarde 
om te vormen huacos. 
Boetserend maak je kennis 
met de rijke cultuur van de 

Incabeschaving.

Zonnebeke
Memorial Museum 
Passchendaele 1917
Kinderen Baas 
 6 tot 12 jaar

Kinderen gidsen gezin-
nen door het museum. Je 
knutselt geluksbrengers 
gedragen door de solda-
ten. Een Britse soldaat uit 
WOI komt vertellen over 
het leven aan het front. In 
de spellenhoek kan je je 
wagen aan gezelschap-
spellen uit de eerste 
wereldoorlog . Kaasmaker 
Joseph vertelt hoe hij kaas 
maakt en van verse room 
karn je echte boter! 

Ieper
Merghelynck Museum
Hoe word ik lakei of dienstmeid? 
 6 tot 12 jaar

Een lakei of dienstmeid verwelkomt je in het 18e 
eeuwse huis van de familie Merghelynck voor een 
heuse opleiding! Meneer en mevrouw zijn net even het 
huis uit en Charles of Amélie laten je proeven van het 
leven achter de muren van dit huis. Wie weet vind je 
de job van je leven! Na de opleiding krijg je een getuig-
schri� !

Kortrijk
Kortrijk 1302
De zweetvoeten van de graaf
 6 tot 12 jaar

De graaf hee�  ontzettende zweetvoeten maar weet dat zelf 
niet! De geur is ondraaglijk. Zoek mee naar een oplossing 
door allerlei geurtjes te herkennen en welriekende op-
drachten uit te voeren.  

© Jan D'hondt
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OOST-VLAANDEREN
Aalst
‘t Gasthuys
Stedelijk Museum
DNAalst op kindermaat
 6 tot 12 jaar

Word wetenschapper voor 1 
dag en experimenteer, ruik, 
proef en voel! Maak je eigen 
DNA zichtbaar. Zo wordt 
jij deel van het verhaal!

Aalst
‘t Gasthuys
Stedelijk Museum Aalst
Op stap met Elsa en Lisa
 4 tot 7 jaar

Ga mee op zoektocht met 
Elsa en Lisa, twee speelse 
nonnetjes die Kathleen 
Amant in het leven blies.

Deinze
Museum van Deinze 
en de Leiestreek
Kindermassage tussen de 
kunstwerken
 5 tot 12 jaar

Een massage is gezond en 
brengt rust. Ook bij onze 
kinderen. En al zeker als 
ze door hun (groot)ouders 
gemasseerd worden en dit 
tussen prachtige kunst-
werken uit de Leiestreek 
gebeurt. Maak van cultuur 
echte ontspanning.

Deinze
Museum van Deinze 
en de Leiestreek
Baby-yoga in rustgevend 
én esthetisch kader
baby's

Met het monumentale 
schilderij ‘Bietenoogst’ op 
de achtergrond waan je je 
te midden de akkers en de 
natuur uit de omgeving van 
Deinze. Ideaal om je zinnen 
te verzetten met een sessie 
(groot)ouder-baby-yoga.

Eeklo
provinciaal domein 
Het Leen
Familie Bos
 5 tot 10 jaar

Ga op stap in het bos en 
ontmoet opa Eik, tante 
Tonderzwam, nichtje Pia 
pissebed en andere leden 
van de Bos-familie! Met 
speelse opdrachtjes kom 
je van alles over hen te 
weten! 

Ename
Provinciaal 
Erfgoedcentrum Ename
Oude liefde ZKT jonge 
redder (m/v/x)
 6 tot 12 jaar

Kruip in de huid van 
archeoloog, erf-
goedmedewerker of 
monumentenwachter. 
Naast klimmen, opzeilen, 
tekenen, heb je ook je neus 
nodig om de verrassing 
te vinden. De opdrachten 
krijg je op papier of op onze 
tablet met de Erfgoedapp.

Gent
De wereld van Kina: 
het Huis
Op zwier met 
Mike de mier!
 8 tot 12 jaar

Lopen dino’ s op twee 
benen? Zijn hier alleen 
maar blinkende stenen? 
Wie zijn de uitgestorven 
mensen en dieren? 
Of gaan we met de vogels 
feest vieren?
Mike neemt je mee op 
zwier in de wereld van 
Kina, het natuurmuseum 
voor kinderen en jongeren.
Onderweg daagt hij je uit 
om samen te tekenen, 
zoeken, doen, voelen, 
raden en bewegen. 

Gent
Design museum Gent
Maak je  eigen familierobot
 6 tot 12 jaar

Wie wil een robot in de 
living of in de inkomhal? 
Kom naar de workshop 
‘Een familierobot’. Elke kar-
tonnen doos is goed genoeg 
om er een levensechte van 
te maken! Smuk hem op 
met zilverpapier, kroonkur-
ken, pijpenragers, blikjes, .... 
Hoe gekker hoe beter!

Gent
Design museum Gent
‘Hello, Robot’
 6 tot 12 jaar

Robots geven jullie hun 
geheimen prijs. Je ont-
dekt robots in alle maten 
en gewichten, in allerlei 
kleuren en vormen. Jullie 
worden echte robotexperts!

Gent
Design museum Gent
Familiezoektocht 
‘Hello, Robot.’
5 tot 12 jaar

Wat is een robot? Hoe 
ziet hij eruit? Wat kan hij 
allemaal? Hee�  een robot 
gevoelens? Maak op een 
speelse manier kennis met 
de wereld van de robots.

Gent
Het Beroepenhuis
Ontdek je talent en je 
toekomst
 8 tot 12 jaar

Spelenderwijs maak je 
kennis met 50 beroepen, uit 
11 ‘harde en zachte’ secto-
ren. Breng samen met een 
Kindertalentenfl uisteraar je 
(vele) talenten in kaart.

Gent • Huis van Alijn
Verhalen rond de stoof
 1 tot 3 jaar

Nestel je samen met 
je oogappeltje rond de 
Leuvense stoof en geniet 
van boekjes van vroeger 
en nu.
Leuk om weten: een toe-
gangsticket voor de 
vertelling gee�  dus ook 
recht op een bezoek aan het 
hele museum!

Gent • Huis van Alijn
Museumtocht voor 
kleuters en co
 4 tot 6 jaar

Kijk, ruik, luister, speel 
en leer samen over het 
dagelijks leven vroeger en 
vandaag.

Gent • Huis van Alijn
Groot en klein in het 
nieuwe Huis van Alijn
 4 tot 12 jaar

Verkleed je op je paasbest, 
blader samen in fotoalbums 
uit oma’s tijd, verwonder je 
over de oude fi lmpjes, knut-
sel met het vakantieboek 
uit papa’s kindertijd, speel 
in het depot van Sinterklaas 
en snuif de geur van 
vroeger op.

Gent • MIAT, 
Museum over Industrie, 
Arbeid en Textiel
Een zakje vol verrassingen
 6 tot 12 jaar

Kijken naar buiten en kijken 
naar binnen. Kleuren en 
kriebelen, je mag nu be-
ginnen. Op elke verdieping 
heb je plezier met je zakje 
met kleurtjes, een boekje 
en papier. Je kunt er gaan 
tekenen, stempelen of 
schrijven. Wedden dat je 
hier wilt blijven!

Gent • MIAT, 
Museum over Industrie, 
Arbeid en Textiel
KidKastKraak
8 tot 12 jaar

Ga op zoek naar de spullen 
van Flor, Felix, Emma en 
Kristel. Ontdek hun verhaal 
en los onderweg allerlei 
opdrachten op. Zo ervaar je 
hoe het leven van de 
arbeiders en hun families 
de laatste 200 jaar 
veranderde.

Gent • MIAT, 
Museum over Industrie, 
Arbeid en Textiel
Op stap met Emma 
en Emiel
 3 tot 6 jaar

Ontdek met Emma en 
Emiel spelenderwijs hoe de 
arbeiders en hun families 
vroeger leefden. Met welk 
speelgoed speelden de 
kinderen? Welke kleren 
droegen de mensen? Hoe 
zag hun huis eruit en 
welke huisraad hadden zij? 
Kijken, voelen en doen… Dit 
museumspel prikkelt alle 
zintuigen. 

Gent • Museum Dr. Guislain
Wees niet bang van angst
 5 tot 11 jaar

Iedereen voelt zich wel 
eens angstig, het is van alle 
tijden en culturen. Maar 
hoe beïnvloedt dit ons 
leven? Kunnen we angst-
gevoelens behandelen of 
er controle over krijgen? En 
kan angst ook leuk zijn en 
ons zelfs helpen? Ga aan de 
hand van een speurtocht op 
ontdekking in de tentoon-
stelling.

Gent
Museum voor 
Schone Kunsten
Kinderpoëzieroute
6 tot 12 jaar

In de kinderpoëzie-
route leer je al spelend met 
taal en beeld meer over 
poëzie, kunst en over de 
museumcollectie.

Gent
Museum voor 
Schone Kunsten
Het rariteitenkabinet
 4 tot 8 jaar

Een hoed met lucifer-
doosjes, een reuzengrote 
schelp, een boom vol rode 
wangetjes,… Kunstenaar 
Patrick Van Caeckenbergh 
schonk zijn atelier en 
enkele kunstwerken aan 
het museum. Ontdek dit 
rariteitenkabinet!

Gent • Smak
Kom en voel de BLUR!
 4 tot 12 jaar

Ontdek op speelse wijze 
en via uitdagende vragen 
en opdrachten het verschil 
tussen tonen en verbergen, 
het verschil tussen scherpte 
en onscherpte, ontdek de 
gelaagdheid van grijs, is een 
raam ook een schilderij? 
Kom en voel de BLUR!

Gent • Smak
Over schilderen
 4 tot 12 jaar

In de tentoonstelling 
ontdek je eerst hoe Gerhard 
Richter zijn schilderijen 
‘overschildert’. Daarna ga je 
eigen foto’s Richteriaans en 
‘grijs’ bewerken.

Gent
STAM - Stadsmuseum Gent
Het verhaal van Gent
 7 tot 12 jaar

Ontdek de stad en haar 
geschiedenis op interactie-
ve wijze en kruip zelf in de 
huid van Keizer Karel.

Gent
STAM - Stadsmuseum Gent
Cuberdanny zoekt een 
toren
7 tot 10 jaar

Cuberdanny is een 
cuberdon op pootjes en 
hij zou graag de top zijn 
van een toren in Gent. 
Maar waar moet die toren 
komen? En hoe moet die 
eruitzien? En...? Ga op 
zoek naar Cuberdanny en 
beantwoord zijn vragen en 
opdrachten.

Kruishoutem
Europees Cartoon Centrum
Speel, speur en ontdek de 
geheimen van de cartoon
 4 tot 12 jaar

Geniet van cartoon-
spelletjes, een tentoon-
stellingsquiz, teken- en 
kleurhoeken … en ga op 
ontdekkingstocht in de 
cartoonwereld.

Lokeren
Stadsmuseum Lokeren
Haasje Kwispel
 1,5 tot 6 jaar

Met Haasje Kwispel leer je 
op een speelse manier de 
Lokerse haarsnijderij-
geschiedenis kennen.

Lokeren
Stadsmuseum Lokeren
Een lekker haasje
 6 tot 12 jaar

Tot in de jaren 1980 was 
Lokeren wereldwijd bekend 
voor zijn haarsnijderijen. 
Hier werd vilthaar gemaakt 
van konijnen- of hazenvel-
len. Van dat haar maken ze 
vilten hoeden. Wij maken 
vandaag geen hoed, maar 
wel een lekker haasje van 
marsepein!

Lokeren
Stadsmuseum Lokeren
Lokeren Lonkt!
 6 tot 12 jaar

Ga op zoek naar myste-
rieuze objecten, maak 
tekeningen, bekijk je kleer-
kast met andere ogen en 
doe een wens. Daarna krijgt 

iedereen een plan van 
de Markt mee met leuke 
buitenopdrachten. 

Machelen
Atelier Roger Raveel
Op (be) zoek in het atelier 
van de kunstenaar Roger 
Raveel, een beeldende 
ervaring.
 5 tot 12 jaar

Zin om de beeldende 
creaties van de Belgische 
kunstenaar Roger Raveel 
van dichtbij te leren 
kennen? Wil je hem begrij-
pen? Wil je zien wat hij zag? 
Wil je weten hoe z’n omge-
ving zijn kunst beïnvloedde 
en inspireerde? Wil je dat 
zelf ervaren?  Dat kan met 
het nieuwe belevings-
parcours voor het hele 
gezin.

Oudenaarde
Provinciaal Archeologisch 
Museum Ename
Digitale tijdsdetective 
 8 tot 12 jaar

Een tablet per gezin, een 
museum en een dorp vol 
geschiedenis. Ga op zoek 
naar sporen uit het verle-
den die je misschien wel 
kan linken aan vandaag. 

Oudenaarde
Provinciaal Archeologisch 
Museum Ename
Het verhaal van de monnik
 3 tot 6 jaar

Maak kennis met het 
recente en verre verleden 
van Ename! Een gids, 
een geheimzinnige valies 
met voorwerpen en een 
museum vol verhalen. Meer 
is er niet nodig!

Oudenaarde
Provinciaal Archeologisch 
Museum Ename
Sabine De Vos vertelt
 7 tot 12 jaar

Jeugdateur (en gewezen 
omroepster/Droomfabriek 
presentatrice) Sabine De 
Vos leest voor uit  ‘En toen 
zei de draak: …’, een dik 
volksverhalen-sprookjes-
boek met 30 onbekende, 
soms erg oude verhalen uit 
heel de wereld.

Sint-Niklaas
Stedelijke Musea 
Sint-Niklaas
Van draken en duvels 
tot gargouilles en 
waterspuwers!
 5 tot 12 jaar

Weet jij wat een gargouille 
is? Dat is een griezelige 
stenen draak of duvel die 
hoog op een kerk zit en bij 
regenweer water spuwt. 
Knutsel je eigen gargouille 
én probeer hem ook eens 
uit. Dikke waterpret verze-
kerd!

Velzeke-Ruddershove
A-VE 
Archeocentrum Velzeke
Op stap met de archeoloog
 8 tot 12 jaar

Maak kennis met pre-
historie, Romeinen en 
Merovingers. Werp een blik 
achter de schermen in het 
restauratieatelier en open 
depot. 

Velzeke-Ruddershove
A-VE 
Archeocentrum Velzeke
Klei, kledij en lego. Met 
deze materialen ga je aan 
de slag!
 6 tot 12 jaar

Een Romeinse legionair, 
een mooie dame of heer in 
toga… ook in Lego steentjes 
kan je het bouwen. Of laat 
je fantasie de vrije loop en 
maak je eigen creatie in klei! 
Of wil je je liever kleden als 
een Romein en stoer doen 
met helm en maliënkolder? 
Het kan allemaal! 

Wachtebeke 
Mola het Provinciaal 
Molencentrum
Gezocht:
molenaarsknecht. 
Beloning: molenaarsgoud!
6 tot 12 jaar

Trek je plunje van mole-
naarsknecht aan en help de 
molenaar. Maar opgepast! 
De boze baljuw ligt op de 
loer om jou te bestelen. 
Ontdek op een speelse 
manier de boeiende wereld 
van wind- en watermolens, 
molenaars en bakkers, 
bloem en meel.

Deinze
Museum van Deinze en de Leiestreek
Ontdekkingstocht doorheen het mudel
 6 tot 12 jaar

Struin met het familieparcours in de vaste collectie 
beeldende kunst en erfgoed, en ervaar hoe het voelt om 
een kunstenaar, ontwerper of deel van een kunstwerk 
te zijn.

Gent
Historische Huizen Gent
In de ban van de tijd
 baby tot 12 jaar

De tentoonstelling neemt je mee naar het mysterie van 
de tijd. Ga op zoek naar het antwoord op die ene 
wetenschappelijk vraag: ‘Hoe laat is het?’

© Stad Gent
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Laat weten wat je van je bezoek vond en vul 
de enquête in op

Maak zo kans op:
Voor 2 volwassenen en 2 kinderen tot 12 jaar:

      1 overnachting met ontbijt in Hotel Martin's Patershof; 

      Ticket voor gezinsparcours in vernieuwd 
      Museum Hof van Busleyden + geschenkje;

      Rugzakje vol plezier.

 ©
 V

is
it

 M
ec

h
el

en
 •

 K
oe

n
P

at
ty

n
 

Deel jouw 


