
KROKUSKRIEBELS 2021

ACTIVITEITENVERSLAG



❑ Oorspronkelijk schreven zich 107 musea (hoogste aantal ooit!) maar omwille van corona hebben uiteindelijk 96 musea effectief deelgenomen.

➢ Afhaken doorgaans omwille van verstrenging van coronamaatregelen waardoor geplande activiteit niet meer kon doorgaan. Te weinig tijd om alternatief uit te werken.

❑ 25% nieuwe musea (eerste keer deelname of na een tussenpauze van enkele edities)

❑ 147 activiteiten:

➢ 11 online

➢ 5 extra muros

➢ top 5 trefwoorden: doe-activiteit > ontdekkingstocht > zoektocht > belevingsparcours > spel

❑ 80% had reeds voor Krokuskriebels een permanent aanbod voor families. Musea die dit niet hadden zullen een familieaanbod na Krokuskriebels integreren in hun werking.

❑ 56.628 volwassenen en kinderen namen deel: dit cijfer is een minimum:

➢ vaak enkel opgave van kinderen, gezinnen, volwassenen, uitgeleende materialen

➢ sommige musea enkel een schatting gemaakt.

❑ 90% van de musea vulden achteraf een vragenlijst in.

❑ 840 gezinnen vulden na hun bezoek het online evaluatieformulier in.

SIGNIFICANTE CIJFERS



Ben je tevreden over de voorbije editie van 
Krokuskriebels? Ja, omdat: 

Ontevreden?

➢ weinig bezoekers in verhouding tot geleverd werk
➢ zeer late communicatie over geldende 

coronamaatregelen
➢ noodgedwongen sober aanbod
➢ verplichte korting niet evident in deze tijden

AAN DE MUSEA VROEGEN WE…

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Andere (geef nadere toelichting)

Het museum voor dit project een samenwerking kan
aangaan met andere partners.

Dit project kansen biedt om contacten te leggen met een
lokale afdeling van de Gezinsbond.

Dit project aan het museum de mogelijkheid biedt om
nieuwe activiteiten uit te testen.

Het museum met dit project een nieuw publiek over de
vloer krijgt.

We ondanks de beperkingen mbt corona families iets
extra konden bieden in het museum.

Het museum met dit project gemakkelijker families
bereikt.

Dit project extra promotie betekent voor het museum.

Was je tevreden over de opkomst tijdens Krokuskriebels?

ja
57%

neen
43%

Neen:
➢ online geen succes
➢ weinig zichtbaar in de promotie
➢ enkel communicatie in het Nederlands werkt niet in Brussel

Bezettingsgraad:



Heb je voor Krokuskriebels een totaal nieuwe activiteit ontwikkeld?

Neen:
➢ reeds in vast familieaanbod of in kader van andere projecten (Kunstendag, Schatten van Vlieg, …)
➢ aanpassing bestaande activiteit (vb voor scholen)
➢ coronaproof maken van een workshop

Impact van corona?
➢ 50%: oorspronkelijke plannen gewijzigd
➢ 40%: geen impact
➢ 10%: annulatie van geplande activiteit en ontwikkeling nieuwe

Andere formats?
➢ per bubbel
➢ geen materiaal op zaal
➢ gebruik Erfgoedapp
➢ workshop is online te vinden – toolkit voor thuis
➢ (deels) buiten

 ruim 50% blijft nieuwe formats aanbieden
 bezoekerscijfers voor onlineactiviteiten moeilijk te bepalen
 Ouders vinden het super om samen met hun kinderen actief te zijn

ja
57%

neen
43%

Ga je de Krokuskriebelsactiviteit verder aanbieden?

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Ja, we nemen de activiteit op in ons vast aanbod, maar enkel
zolang de coronamaatregelen van toepassing zijn.

Neen

We hebben hierover nog geen beslissing genomen.

Ja, we nemen de activiteit op in ons vast aanbod.

Ja, maar enkel op welbepaalde momenten (kunstendag, 
Erfgoeddag, familiezondagen, schoolvakanties, …)

Ja, de activiteit zit reeds in ons vast aanbod.



Op welke manier heb je het onthaal van de families georganiseerd? 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

een aparte Krokuskriebelsbalie

we hebben niets speciaals georganiseerd

een gadget

we hebben extra versiering aangebracht aan het onthaal en/of in het museum zelf

een medewerker die de families extra welkom heette en info gaf

een duidelijke verwijzing naar Krokuskriebels op onze vaste balie



Focus op tieners tussen 
10 en 14 jaar

Tieners gaan niet makkelijk 
meer mee naar het 
museum

Hoe ouders hiervoor 
sleutels in handen geven?
Hoe musea vertrouwd 
maken met deze 
doelgroep?Z

Coachingtraject met musea 
en samen toewerken naar 
een activiteit op maat van 
tieners

Tijdens inspiratieweek: 
presentatie Tieners zijn 
onmogelijk? Tieners 
meekrijgen naar het museum 
is dat niet! door prof. Lode 
Vermeersch, 
onderzoeksexpert - HIVA

Begeleiding traject door 
Chris Ferket & Rosanne 
Hulsbosch, medewerkers -
BAMM! 

Cop. Yper Museum

VERNIEUWINGSTRAJECT: TIENERS@MUSEA



Cop. Yper Museum

16 musea namen deel aan het coachingtraject:

Abdijmuseum Ten Duinen, Koksijde 

Belgisch Museum van de Vrijmetselarij, Brussel  

Erfgoedsite Ename Erfgoedcentrum, Ename 

Gallo-Romeins Museum, Tongeren   

Gruuthusemuseum, Brugge  

Hopmuseum Poperinge 

Huis van Alijn, Gent  

Industriemuseum, Gent  

Joods Museum van België, Brussel  

KOERS. Museum van de Wielersport, Roeselare   

MAS, Antwerpen 

Natuurpunt Museum, Turnhout  

S.M.A.K., Gent  

Stichting Kanal – Centre Pompidou, Brussel 

Train World, Schaarbeek 

Zwin Natuur Park, Knokke-Heist



Cop. Yper Museum

❑ drie werksessies in grote groep

❑ twee coachingsessies met intervisie

terugkomsessie na Krokuskriebels

 alle sessies verliepen digitaal

❑ Intervisiesessies zijn een waardevolle
aanvulling

❑ Co-creatie met tieners: niet
gerealiseerd omwille van corona: dit
werd als gemis ervaren

❑ Grote tevredenheid over inhoud en
begeleiding van het traject



33 activiteiten voor tieners 
in gezinsverband: 85% 

positieve evaluatie door 
musea

53% van deze activiteiten 
waren volzet

79% van musea was 
tevreden over opkomst 

tieners

Door dit aanbod verliep de 
kloof tussen ‘kleintjes’ en 

volwassenen in de 
privébubbel verliep vlotter.

Positieve ervaring met 
gebruik van smartphone

Tieneractiviteit wordt 
vanaf nu vast aangeboden

Het TIKTOKparcours (MAS) 
is een succes. We zijn van plan om dit 
vast aan te bieden. Zonder KK hadden 
we dit waarschijnlijk nooit uitgewerkt .

Cop. Zwin Natuur Park



Gasthuismuseum Geel: Wij 
werkten een kleuteractiviteit 

uit en dat is een succesformule 
gebleken!

Kazerne Dossin, Mechelen: Wij 
hadden een top-krokusvakantie: 
We ontvingen nog nooit zoveel 

gezinnen met kinderen!

Letterenhuis, Antwerpen: 
Zonder tijdelijke expo trekt het 
museum amper bezoekers en 
kinderen komen al helemaal 

niet naar het museum. Wij zijn 
zeer tevreden!

Museum van de Nationale Bank 
van België, Brussel: Krokuskriebels 

was bij ons een ware 
overrompeling! Fantastisch om op 

die manier te heropenen!

Sven Nys Cycling Center, 
Tremelo: Dit is ongeveer een 
verdubbeling van het aantal 

bezoekers in vergelijkinig met 
Krokuskriebels in 2018.

Koers. Museum van de 
Wielersport, Roeselare: Nog 

nooit zoveel tieners in ons 
museum gehad.



840 evaluaties – 58% van respondenten is lid van de  Gezinsbond

Hoe ontdekte je Krokuskriebels?

9 %

9 

41% bezocht meerdere musea
41%: eerste keer 
in familieverband 
naar musea

83%: eerste 
deelname aan 
Krokuskriebels

WAT VONDEN DE FAMILIES?

49 %

Via kanalen Gezinsbond

15 %

Via promotie-
materiaal van 
Krokuskriebels

14 %

Via andere media

Via sociale media

14 %

Via mond-aan-mond reclame

9 %

Wie ging er allemaal mee?

0-3j: 
12 %

7-9j: 
32 %

10-14j: 
30 %

Ouders:

80 %
Grootouders: 

13 %

4-6j: 
26 %

0-14 jaar: 
56%

Volw & 14+.:
44 %



Was de activiteit geschikt voor de leeftijd van je kinderen?

1% 2%
7%

35%55%

totaal ongeschikt eerder niet geschikt neutraal geschikt heel geschikt

Was het wat je verwachtte (adhv wat je las vooraf?

2% 3%

11%

41%

44%

1= totaal niet 2= eigenlijk niet

3= we hadden vooraf geen verwachting 4= redelijk

5= helemaal

Hoe waarschijnlijk is het dat je Krokuskriebels zou aanraden aan vrienden en 
familie?

16%

27%

47%

Enkel voor de kinderen: Hoe leuk vond je de activiteit?

LEUK! tot KEILEUK!



“Dankzij” corona deden we nu 
een activiteit waar we 

voorheen niet aan zouden 
denken

De extra activiteiten van 
Krokuskriebels zijn het beste 

excuus om de kinderen mee te 
lokken naar musea die op het 

eerste zicht niet zo 
boeiend lijken.

Ook aan de
praktische kant gedacht en 

dat vond ik heel aangenaam: 
wc verkleiner, rusthoekje, …

Heel leuk! De kids willen nu 
nog meer musea bezoeken! En 
de ouders overwegen om lid 

te worden van de Gezinsbond!

Dankzij de leuke opdrachten 
voor de kinderen hebben wij 
als ouders ook de tijd om te 

genieten van de kunstwerken.

Het is de eerste keer dat ik een 
wauw-gevoel had na een 
museumbezoek met de 

kinderen!

Heel mooi initiatief! Zet ertoe 
aan om je blik te verruimen en 

maakt dat sommige musea 
laagdrempeliger worden.

Het was super super super
super leuk!

Ik ben fan en neem al jaren 
deel. Het is een leuke manier 
voor kinderen om musea te 

ontdekken.

Jammer dat musea enkel in de 
krokusvakantie iets voor de 
allerkleinsten organiseren.



Promotiematerialen

▪ stickervel / pancarte: > 80% van musea: materiaal ok tot 
origineel

▪ Affiches vaak niet gebruikt door musea:

▪ Green Keylabel: afvalarme (-loze) activiteiten

▪ Policy van musea

▪ totebag: > 85%: ok tot origineel

▪ pancarte: vooral op de balie (grotere musea: valt niet op)

▪ 65% heeft beeldmateriaal uit campagnegids gebruikt: vooral
voor eigen website

▪ instagramfilters: te weinig hierop ingezet uiteindelijk

instagramfilters

totebag

stickervel pancarte affiche



Krokuskriebelsmagazine

• bijlage bij De Bond, ledenmagazine van de Gezinsbond

• verzonden op 27/01/2021

• oplage: 208.351 – 16 pag. (4 excl. info over aanbod
Brusselse musea) - blistering

Inhoud:

• voorwoord ministers Jan Jambon en Benjamin Dalle

• spelletjes - weetjes

• highlights activiteiten per provincie – foto’s

• Info over vernieuwingstraject: Tieners@Musea

• advertenties partners

• info Krokusroutes app – lidmaatschap Gezinsbond –
Instagramfilters

• backcover: krokuskriebels.be/jouwmening



Krokuskriebelswebsite
Duidelijke website met 

eenvoudige
filtermogelijkheden om snel 

een geschikte 
activiteit te vinden 

die aansluit bij leeftijd 
van de kinderen, woonplaats 

en interesse



Facebookadvertenties door onlineID

Wave 1: 

• 15-31/1: awareness creëren

 2 campagnes: 

• bereik: algemeen campagnebeeld

• betrokkenheid: facebookevent promoten

Wave 2: 

• 1-12/02: informeren en 
enthousiasmeren

 2 types carrousel advertenties:

• per provincie

• per leeftijd

3 doelstellingen: bereik, betrokkenheid, verkeer

Resultaten advertentiecampagne:

Tov totaal aantal unieke bezoekers: conversie% van de sociale ads naar unieke bezoekers toe van 13,32%

Top 3 kanalen vanwaar bezoekers komen: direct – google – ledennieuwsbrief

Bij voorkeur beter onmiddellijk website promoten.

Budget is zeer goed besteed.

Top 3 carrousels: 0 - 5 jaar > 13 – 17 jaar > 6 – 8 jaar 

13% van bezoekers van de website kwamen via Facebook 

Strategische benadering door een extern bedrijf loont. Aanpak nodig zoniet blijf je bij eigen achterban.



alle verkeer 15/01 – 08/02

Totaal aantal unieke 
bezoekers 15/01 – 21/02

unieke bezoekers 15/01 - 21/02

evenementprestaties



Resultaten eigen facebookberichten:

0

2000

4000

6000

8000

10000

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bereik van berichten

9 FBberichten tussen 20/01 – 25/02

90 berichten in evenement

Redelijk wat likes dus ‘gezien’

Mediaan van bereik ca: 6.000



Pers- en mediacampagne

• Persdossier: 110 pagina’s: 

• Bondskanalen: De Bond – BraVo! – Goedgezind.be

• tijdschriften

• online

• kranten

• televisie: Focus WTV – Karrewiet – AVS – TVO –

VRTjournaal – Bruzz

• radio: Radio2 – StuBru – Joe FM – Q-Music

• Persmoment op 10/2 in Train World

✓ 3 à 4 golven berichten met wisselend succes

✓ 1e persbericht: onmiddellijk regionale pick-up

✓ nacommunicatie: cijfers doorspelen: werd niet
opgepikt door de pers

✓ persaandacht beperkt op moment zelf

✓ door aanwezigheid Belga, dagen nadien wel pers



Werken met influencers

❑ voor promotie van activiteiten Tieners@Musea
❑ Industriemuseum Gent – Abdijmuseum Ten Duinen – Train World
❑ Perfecte match qua volgers en interesse vraagt veel tijd voor research! > 

tijdig starten!
❑ maatwerk
❑ Budget goed afwegen tegenover doelstelling.
❑ vooral resultaat via Instagram
❑ groot plichtsbesef bij gecontacteerde influencers



Doelstelling gehaald?

Gezinnen ervaren een museumbezoek als een positief 
gebeuren. Volwassenen en kinderen leren van elkaar.
Hiertoe stimuleren we musea om:
• gezinnen enthousiast te verwelkomen en zo goed 

mogelijk te begeleiden

• activiteiten te ontwikkelen die interactie stimuleren (van 
kindgericht naar gezinsgericht werken). Dit is een 
duidelijk andere aanpak dan het inrichten van 
kinderateliers, waarin men kinderen apart benadert.

▪ zeer hoge tevredenheid van deelnemers bij evaluatie

▪ Top 5 trefwoorden activiteiten: musea focussen met 

aanbod op samen beleven in privébubbel.

▪ Meer dan 50% van de musea zorgen voor een 

exclusief onthaal met een extra medewerker ter 

plekke.



Doelstelling gehaald?

Gezinnen vanuit verschillende leefwerelden, achtergronden 
of culturen participeren aan Krokuskriebels.
Hiertoe:
• zetten we musea aan om een inclusief aanbod te 

realiseren

• bekijken we met organisaties die werken met en voor 
kwetsbare gezinnen hoe we musea en gezinnen naar 
elkaar kunnen toeleiden

• moedigen we afdelingen van de Gezinsbond aan om in 
groep deel te nemen. 

▪ intense samenwerking met VRIJUIT en PASPARTOE

▪ kansentarieven voor kwetsbare gezinnen

▪ zeer weinig respons vanuit doelgroep

▪ Verplichte reservatie en werken met tijdsloten 
waren wellicht een te grote drempel voor deze 
doelgroep.

▪ Omwille van coronamaatregelen konden afdelingen 
geen groepsbezoeken organiseren. Zij deden enkel 
een oproep naar leden voor deelname.



Doelstelling gehaald?

Voor vele gezinnen is Krokuskriebels een eerste kennismaking 
met het museum. Gezinnen zetten ook na het evenement de 
stap om musea te bezoeken.
Hiertoe stimuleren we musea om:
• toegankelijke activiteiten aan te bieden en een 

omkadering met gezinsvriendelijke faciliteiten en 
voorzieningen. 
 Zo bereiken we ook gezinnen voor wie 

cultuurbeleving en –participatie nieuw is. 
• in hun presentatie methodieken in te zetten die de 

nieuwsgierigheid en de interesse van kinderen en ouders 
prikkelt, zodat zij gemotiveerd blijven om samen een 
museum te bezoeken

▪ Ruim 57% van de musea biedt een totaal nieuwe activiteit aan.

▪ Aard van de activiteiten maakt dat interactie zeer sterk 
aanwezig is.

▪ Bijna 80% van de musea bevestigt dat zij door deelname 
gemakkelijker families bereiken.

▪ Ruim 60% van de musea krijgt een nieuw publiek over de 
vloer.

▪ 41% van de families die de enquête invulden kwamen voor de 
eerste keer met hun familie naar een museum. 83% nam voor 
de eerste keer deel aan Krokuskriebels.

 Bij elke editie slaagt Krokuskriebels erin een overwegend 
nieuw publiek aan te trekken!



Doelstelling gehaald?

• Museummedewerkers voelen zich ondersteund in hun gezinsvriendelijke
werking (presentatie, toeleiding, onthaal en aanbod) en worden gestimuleerd
om deze werking voortdurend te innoveren en/of te optimaliseren.
Hiertoe:

• ontwikkelen we een instrumentarium dat voor musea ondersteuning in 
hun praktijk aanreikt (vormingsmomenten)

• organiseren we vernieuwingstrajecten en een coaching op maat

• delen we de opgedane expertise en ervaring na het project met alle 
musea = terugkomdag (wordt omwille van corona in het najaar 2021 
georganiseerd).

• verduidelijken we dat er niet enkel wordt gestreefd naar tijdelijke
effecten (meer gezinsbezoek) tijdens het evenement zelf, maar ook naar
duurzame resultaten op het vlak van de permanente gezinsgerichte
publiekswerking

• zetten we musea aan om kennis en ervaringen te delen rond inclusief, 
intergenerationeel en intercultureel werken (terugkomdag)

Hiertoe stimuleren we musea om:

• nieuwe methodieken te leren kennen, het project als experimenteerruimte te
beschouwen en om deze nieuwe methodieken in de praktijk te brengen

• samenwerkingsverbanden aan te gaan die de (permanente) gezinsvriendelijke
werking kunnen versterken

▪ Inspiratieweek en coronavragenuurtje waren een 
succes.

▪ Aan het vernieuwingstraject namen 16 musea 
deel. Tevredenheid over inhoud en begeleiding van 
traject en opkomst tieners was groot.

▪ 45% van de musea bevestigt opname van de 
activiteit in het vaste aanbod.

▪ 57% van de musea bood een totaal nieuwe 
activiteit aan.

▪ De coronamaatregelen hielden de musea niet 
tegen om creatief en vindingrijk te zijn.



Resultaten op korte en
lange termijn gehaald?

We streven naar een deelname van minstens 100 musea en een 
goede geografische spreiding over Vlaanderen en Brussel, waarbij 
het ‘zone 30-principe’ een leidraad vormt: ongeveer 80% van de 
cultuurparticipanten verplaatst zich niet verder dan 30 kilometer 
om een culturele activiteit bij te wonen.

We houden minstens 50.000 deelnemers voor ogen. Hiertoe gaan 
we ook partnerschappen aan met partners zoals Publiq en haar 
Vliegcampagne. Deze samenwerking versterkt het project en 
maakt de bereikbaarheid van deze gezinnen alleen maar groter.

Krokuskriebels zet musea aan tot reflectie, evaluatie en 
herwerking van bestaande activiteiten. De inbedding in een groot 
evenement biedt vooral ruimte aan experiment en intervisie. 
Aspecten waar musea in hun dagdagelijkse werking soms weinig 
ruimte voor vinden. De ervaring wordt meegenomen bij het 
uitwerken van een permanent gezinsgericht aanbod en aanpak.
Krokuskriebels wil ouders of grootouders ertoe aanzetten om ook 
na het evenement musea te bezoeken met hun kinderen en 
kleinkinderen.



Musea 
provincie 
Antwerpen

• Antwerpen, DIVA, museum voor diamant, juwelen en zilver

• Antwerpen, Fotomuseum Antwerpen

• Antwerpen, Letterenhuis

• Antwerpen, Maagdenhuis

• Antwerpen, M HKA

• Antwerpen, MAS

• Antwerpen, Middelheimmuseum

• Antwerpen, Museum Mayer van den Bergh

• Antwerpen, Museum Plantin-Moretus

• Antwerpen, Museum Snijders & Rockoxhuis

• Antwerpen, Red Star Line

• Geel, Gasthuismuseum

• Kalmthout Suske en Wiske Museum

• Lier, Stadsmuseum

• Mechelen, Kazerne Dossin

• Mechelen, Hof van Busleyden

• Mechelen, Speelgoedmuseum

• Mol, Jakob Smitsmuseum

• Turnhout, Begijnhofmuseum

• Turnhout, Natuurpunt Museum

• Turnhout, Speelkaartenmuseum

• Turnhout, Taxandriamuseum

Musea in vet: nieuwe deelnemers of deelname na onderbreking



Musea 
provincie
Oost-Vlaanderen

• Deinze, mudel

• Eeklo, provinciaa domein Het Leen

• Ename, Erfgoedsite Ename – Erfgoedcentrum

• Ename, Erfgoedsite Ename-pam

• Gent, Huis van Alijn

• Gent, De wereld van Kina: het Huis

• Gent, Design Museum Gent

• Gent, Industriemuseum 

• Gent, Museum Dr. Guislain

• Gent, S.M.A.K.

• Gent, Sint-Pietersabdij

• Gent, STAM

• Lokeren, Stadsmuseum Lokeren

• Sint-Niklaas, de Salons

• Sint-Niklaas, Mercatormuseum

• Sint-Niklaas, SteM

• Wachtebeke, Erfgoedsite Mola Molencentrum

Musea in vet: nieuwe deelnemers of deelname na onderbreking



Musea 
provincie
West-Vlaanderen

• Blankenberge, Belle Epoque Centrum

• Brugge, Groeningemuseum

• Brugge, Grruthusemuseum

• Brugge, Sint-Janshospitaal

• Brugge, Volkskundemuseum

• Ieper, Yper Museum

• Izegem, Eperon d’Or

• Knokke-Heist, Zwin Natuur Park

• Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen

• Kortrijk, Kortrijk 1302

• Kortrijk, Texture

• Oostende, Mu.ZEE

• Oostende, Stadsmuseum Oostende

• Poperinge, Hopmuseum

• Poperinge, Talbot House

• Roeselare, KOERS. Museum van de Wielersport

• Veurne, Bakkerijmuseum

• Zonnebeke, Memorial Museum Passchendaele 1917

Musea in vet: nieuwe deelnemers of deelname na onderbreking



Musea 
Brussels 
Hoofdstedelijk
Gewest

• Anderlecht, Erasmushuis

• Brussel,  Argos centre for audiovisual arts

• Brussel, Art et marges museum

• Brussel, Autoworld

• Brussel, Belgisch Museum van de Vrijmetselarij

• Brussel, BELvue museum

• Brussel, Broodhuis

• Brussel, Choco Story Brussels

• Brussel, Coudenbergpaleis

• Brussel, GardeRobe MannekenPis

• Brussel, Huis van de Europese Geschiedenis

• Brussel, Joods Museum van België

• Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

• Brussel, Mode & Kant Museum

• Brussel, Museum van de Nationale Bank van België

• Brussel, Riolenmuseum

• Brussel, Stichting Kanal – Centre Pompidou

• Brussel, War Heritage Institute / Legermuseum

• Schaarbeek, Train World

• Vorst, WIELS

Musea in vet: nieuwe deelnemers of deelname na onderbreking



Musea 
provincies
Limburg & 
Vlaams-Brabant

• Beringen, Mijnmuseum

• Hasselt, Het Stadsmus

• Hasselt, Modemuseum

• Hasselt, Villa Verbeelding

• Kuringen, Abdijsite Herkenrode

• Lommel, Archeologisch Museum De Kolonie

• Sint-Truiden, museum DE MINDERE

• Tessenderlo, Bosmuseum Gerhagen

• Tongeren, Gallo-Romeins Museum

Musea in vet: nieuwe deelnemers of deelname na onderbreking

• Baal, Sven Nys Cycling Center

• Diest, Stadsmuseum De Hofstadt

• Drogenbos, FeliXart Museum

• Grimbergen, het MOT

• Hofstade, SPORTIMONIUM

• Leuven, museum M

• Meise, Plantentuin

• Tervuren, AfricaMuseum

• Tildonk, Belevingscentrum ‘14 – ’18

• Tremelo, Damiaanmuseum



geen mening
5%

neen
0%

ja
95%

Andere ideeën?

❑ werken met een thema

❑ focus op gezinnen met kinderen met 
een beperking

❑ Paaskriebels – zomerkriebels

❑ uitbreiden naar culturele centra, 
bibliotheken, schouwburgen, …

20-26 februari ’23 ?

Vraag aan musea: Vind je het belangrijk dat er in 2023 een nieuwe editie van Krokuskriebels georganiseerd wordt?


