
 
 
 

 
 

Ridders & Prinsessen 
 

Ridder Olivier en Jonkvrouw Daisy zijn net verhuisd samen met hun ouders. Alles is nieuw dus 
ze moeten samen de omgeving ontdekken. Kun jij ze een handje helpen? Doe mee! 

 
Zondag 28 april 
10.00 tot  MaGniX Ochtendfeest 
11.30 uur: Heb jij altijd al een stoere ridderhelm of een mooie kroon willen hebben? Kom dan naar  

de recreatieruimte en knutsel er zelf een. Geen zin om te knutselen? Geen probleem! We 
hebben ook stoere kleurplaten en spelletjes voor jullie klaarliggen. 

14.00 uur: Stop de dieven  
Olivier en Daisy moeten later het kasteel overnemen. Vandaag leren ze hoe ze moeten 
omgaan met dieven. Help jij mee? 

16.00 uur: Spellenfeest 
  Jonkvrouw Daisy vindt het leuk om samen spelletjes te doen. Houden jullie ook  

zo van spelletjes? Kom dan naar de recreatieruimte en doe gezellig mee! 
19.00 uur:  Meeleeftheater 
  Kom allemaal naar de binnentuin en maak kennis met je theatervriendjes. 
20.00 uur: Smokkelspel  
  Lukt het jou om het geld veilig naar de overkant te brengen? Zo kunnen we 
  de omgeving ook goed ontdekken! 
 
Maandag 29 april 
10.00 tot  MaGniX Ochtendfeest  
11.30 uur: Vandaag gaan we een mooie lampion maken. Doe jij gezellig met ons mee? Heb je 

misschien nog lege potjes staan? Neem deze dan mee!    
14.00 uur: Zwart voor de ogen 

We gaan leuke spelletjes doen. Kom erachter waarom het zwart voor de ogen heet!  
16.00 uur: De verdwenen amulet 
  De amulet van de moeder van Olivier en Daisy is verdwenen. Komen jullie helpen  

zoeken?  
19.00 uur: Danstheater 
  Houd jij ook zo van dansen? Kom dan naar de binnentuin en dans samen met  

jou theatervriendjes.  
21.00 uur: Lampiontocht  

Vanmorgen hebben we een mooie lampion gemaakt. Nu gaan we met deze lampion een 
mooie tocht maken. Lopen jullie ook mee? We verzamelen in de binnentuin.   

 
Dinsdag 30 april 
10.00 tot  MaGniX Ochtendfeest 
11.30 uur: Ridder Olivier is benieuwd naar jullie kasteel. Zouden jullie graag in een klein  

kasteel of in een groot kasteel willen wonen? Vandaag mag je je eigen kasteel maken.  
14.00 uur: Riddertoernooi 
  We gaan een leuke toernooi doen. Zit jij in het winnende team? 
16.00 uur: Zandkastelen bouwen 

Een klein kasteel of een hele grote burcht met een grote gracht eromheen? Hoe ziet jouw 
zandkasteel eruit? We verzamelen eerst bij de recreatieruimte.  

19.00 uur: Speltheater  
  Vandaag gaan de theatertypetjes spelletjes doen met de jongste gasten. Doe mee! 
20.00 uur: Levend kolonisten van catan 8+ 
  Olivier en Daisy vinden het spel kolonisten van catan super leuk. Vandaag  

willen ze samen met jullie de levende versie hiervan doen.   

 
Woensdag 1 mei 
10.00 tot  MaGniX Ochtendfeest  
11.30 uur: Koninklijke mensen en andere belangrijk personen hangen vaak als een portret aan de 

muur. Daar hoor jij ook tussen. Kom je zelfportret knutselen. 
14.00 uur: Kastelen blussen 
  O nee, de kastelen staan in brand. Kom snel naar het sportveld en help ons  

met blussen! 
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16.00 uur: Ridders en Prinsessen Speurtocht 8- 

Kom allemaal naar de recreatieruimte want we hebben weer een super leuke speurtocht. 
Deze keer speciaal voor de jongste vakantievierders. 

19.00 uur: Kooktheater 
  Het is weer tijd voor kooktheater. Ben je benieuwd wat we gaan maken? Kom  
        dan naar de binnentuin en doe gezellig mee.  
20.00 uur: Volleybal 
  Vandaag gaan we een potje volleybal spelen in verschillende varianten. Doe jij ook mee? 
  
Donderdag 2 mei 
10.00 tot MaGniX Ochtendfeest 
11.30 uur: Ridders moeten natuurlijk het kasteel goed beschermen. Daarom gaan we  

vandaag een harnas maken. Geen zin om te knutselen? Er liggen weer spelletjes en 
kleurplaten klaar voor jullie.  

14.00 uur: Vlaggenloop 
  Olivier en Daisy spelen ook graag tegen elkaar. Vandaag willen ze de vlaggenloop  

doen. Maar dat kunnen ze alleen als jij meedoet.  
16.00 uur:  Draak ontwijken 
  O nee! De draak is ontsnapt. Lukt het jullie om uit handen te blijven van de  

draak? 
19.00 uur: Meeleeftheater  
  Het is weer tijd voor jou favoriete theatertypetjes. Ontdek wat ze vandaag weer  

hebben beleefd.  
20.00 uur: Horen Zien en Zwijgen 

Doen jullie ook met dit leuke spel. We spelen in de recreatieruimte.  
 
Vrijdag 3 mei 
10.00 tot  MaGniX Ochtendfeest 
11.30 uur: Vandaag gaan we aan de slag met strijkkralen. Kom jij ook? 
14.00 uur: Ridders tegen de jonkvrouwen  

Vandaag gaan we een duel doen. Wie zijn er beter de Ridders of de Jonkvrouwen? 
16.00 uur: Zoek en vind spel 

Wat vervelend zeg! Jonkvrouw Daisy is haar spullen verloren. Ben jij goed in zoeken? 
Kom dan helpen! 

19.00 uur: Speltheater  
  Het is weer tijd voor speltheater, de theatertypetjes gaan weer spelletjes doen  

met onze jongste gasten. Kom jij ook? 
20.00 uur: Weerwolven 8+ 
  O nee, er lopen weerwolven rond. Weet jij de weerwolf te vinden? 
 
Zaterdag 4 mei 
10.00 tot MaGniX Ochtendfeest 
11.30 uur: Vandaag gaan we een stoere Ridder maken. Hoe ziet die van jou eruit?   
14.00 uur: Schminken  
  Een Ridder, Jonkvrouw of toch liever een hond of een leeuw? kom  

allemaal naar de recreatieruimte en laat je schminken.  
16.00 uur: Van ridder tot koning 

Ben jij snel en behendig en kun je alle gevaren ontwijken? Dan wordt jij vast als 
allereerste Koning! Doe mee met dit fanatieke spel.  

19.30 uur: Ridders en jonkvrouwen gala 
We sluiten deze week af met een gala. Trek je mooiste kleren aan en dans mee  
op de leukste hits. Het gala is in de recreatieruimte.   

 
Zondag 5 mei 
10.00 tot MaGniX Ochtendfeest 
11.30 uur: Het is alweer tijd voor de laatste activiteit van de meivakantie. Ben jij een  

stoere ridder of jonkvrouw? Wil je vandaag een mooie spiegel maken of een  
stoer zwaard? Vandaag kan het beide! Doe voor de laatste keer nog mee!    
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