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Vier de meivakantie digitaal bij het Muiderslot
Maak je eigen parfum of teken een botanisch pad met stoepkrijt
Rijksmuseum Muiderslot kan niet wachten tot de poort weer open mag. Tot het zo ver is, vieren
we de meivakantie digitaal van 1 tot en met 9 mei 2021. Doe mee met de digitale tuinsafari’s
waarin je botanisch gaat stoepkrijten, leert hoe je een zonnewijzer kan bouwen en hoe je
parfum moet maken, laat je digitaal rondleiden door onze juniorgidsen of maak je eigen schema
voor alle taken in huis.
Kijk voor meer informatie op www.muiderslot.nl/meivakantie
Botanisch stoepkrijten en parfum maken
Tuinen waren heel belangrijk voor een middeleeuws kasteel. Normaal gesproken kan je bij het
Muiderslot ronddwalen in een groententuin, een kruidentuin, een pruimenboomgaard en over de
vestingwallen. Deze meivakantie kan dat nog even niet, maar nemen we je mee op een digitale
tuinsafari! Je leert hoe je een botanisch spoor kan aanleggen met stoepkrijt, een zonnewijzer kan
bouwen of hoe je jouw eigen parfum kan maken van bloemen. Op de website staan leuke
instructiefilmpjes en stappenplannen zodat je precies weet hoe je te werk moet gaan.
Kinderen de baas
In en rond huis is altijd veel werk te doen. De taken zijn door de eeuwen heen wel veranderd. Weet
jij bijvoorbeeld wat een warmoezenier deed? Of een nar? Op de website van het Muiderslot vind je
vanaf 1 mei een werkrooster met uitleg over de verschillende rollen op het kasteel in de
middeleeuwen. Wie doet deze week die taken bij jou thuis?
Juniorgidsen
Ook dit jaar zijn er in de meivakantie Juniorgidsen op het Muiderslot. Kinderen uit groep acht van
de Jozefschool en P.C. Hooftschool in Muiden doken in de geschiedenis van het kasteel en
verplaatsten zich in het leven van toen. Zij brengen met veel theater, plezier, humor en een
knipoog naar nu, verschillende verhalen van het Muiderslot in beeld. Kijk mee vanuit je luie stoel.
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