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 Leuk dat je er bent!  
Ik heb een speurtocht  

voor je gemaakt.

Hier komt ie!

SALON

Boven het tafeltje met het gehaakte kleedje hangen twee 

schilderijen. Op het onderste schilderij zie je mijn oudoom 

Willem Lodewijk.

Zie jij welke hobby hij heeft? 

  Jagen

  Jachthonden fokken

  Lekker eten

Wist je dat.....

.. 
Mijn oudoom Willem als hobby jachthonden fokt? De schilder 

heeft daarom ook een jachtgeweer, jagerstas en natuurlijk  

een jachthond geschilderd.  

 

Zie je ook het kasteel op het schilderij?



GANG

Op de gang zie je de stamboom van mijn familie. Vier mannen 

in onze familie heten Carel Frederik: mijn betovergrootvader, 

mijn overgrootvader, mijn oom en mijn vader. Om ze uit elkaar 

te kunnen houden schrijven we getallen achter hun naam met 

Romeinse cijfers: I- II - III - IV. 

Help jij de Carel Frederiks in de stamboom te zetten? Teken 

een pijl van het portret naar de juiste, lege plek in de stamboom.



GROENE KAMER

In onze groene kamer hangen boven op de kast kleertjes van 

mijn nichtjes. Van toen ze nog een baby waren tot net zo oud 

als jullie nu.

7

Zet jij de kleertjes hieronder in de goede volgorde? Je telt  

van links naar rechts. Best moeilijk. Daarom heb ik er al  

twee voorgedaan.
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GROENE KAMER

Zie je het poesiealbum in de kamer? Op de rechterbladzijde lees 

je van wie het is. Zie jij het ook? Schrijf de naam hieronder op.

     Ik ben mijn handpopje kwijt.  

     Weet jij waar het is?

Zet 
hiernaast 
een kruisje 
in het juiste 

vakje.



DE GROTE KAMER 

De grote tafel is heel mooi gedekt en versierd voor het grote 

feestdiner. Hoeveel gasten eten er mee? 

Mijn ouders zijn dol op vazen met veren erin. Zie je ze staan? 

Van welke vogel zijn de veren? Kruis het goedevakje aan

Heb je mijn spellenkistje gevonden met de spelletjes erbij? 

Wat staat er naast de spelletjes?

Wist je dat...
 

toen ik jong was vrouwen  

ook hoeden droegen  

met daarop veren  

van allerlei  

verschillende vogels?  

Ze droegen ook  

bontjassen. Best wel  

zielig want die dieren  

werden er voor dood  

gemaakt. Wat vind jij  

daarvan?



DE GROTE KAMER 

Zie je ook mijn steenraadselspel? Met de stenen kun je letters, 

cijfers en figuren maken zoals in het voorbeeld hieronder.  

In jullie tijd heet dit spel: Tangram. 

In het kasteelcafé ligt een tangramspel. Als je er bent kunt  

je daarmee zelf aan de slag. Kun je ook tekenen wat je  

gemaakt hebt? 

Letter

Cijfer

Figuur



DE KLEINE KAMER

     Ken je mijn nichtje Reiniertje  

     nog? Ze komt vaak bij ons  

     spelen. Maar ik speel ook vaak  

     thuis bij haar en haar zusje dat  

     ook Emilie heet, maar dan  

     met een i. 

     Emilie heeft een heel mooi  

     speelservies. Het staat in de  

     grote kast.

Op het servies staan  

mannetjes met groene  

pofbroeken en vrouwtjes met een mutsje en schort. 

Wat voor schoenen hebben ze aan?

Ik heb een speciaal Sinterklaasboekje. Zie je het? 

Maak jij de zinnen in het boekje af?

vul 
in 



DE KLEINE KAMER

Reiniertje heet eigenlijk Reiniera. Ze kan heel mooi tekenen. 

Zie je haar tekening? Wat heeft Reiniera getekend?

Het boekje hiernaast heb ik van mijn moeder gekregen.  

Ik lees er vaak in, vlak voordat ik ga slapen. Weet jij hoe het 

boekje heet?

Schrijf het maar op de 
goede plek.  

Kun je het ook met 
dezelfde letters als op het 

echte boekje?



DE KLEINE KAMER

     

     In de film zag je mij met  

     mijn pop. Weet je nog? 

     In de vitrine zie je mijn pop  

     echt. De pop is 122 jaar oud. 

     Welke kleur schoentjes heeft  

     mijn pop? 

    

Kruis het goede vakje aan

Als er jongens op het kasteel  

hadden gewoond, wat zou er  

dan in de vitrine liggen?  

Teken het hieronder. 



TORENKAMER

Mijn moeder zit vaak in de torenkamer. Ze schrijft er haar 

brieven. Het is vaak koud in de torenkamer. Met kolen stookt 

mijn moeder de haard aan om het warm te krijgen.  

Waarin bewaart mijn moeder de kolen? Zet een kruisje  bij de juiste foto.

PLEK VOOR TEKENINGEN

Kun jij ook zo mooi tekenen als Reiniertje?

Kies het mooiste speelgoed in de grote of kleine kamer  

en teken het na. Is het goed gelukt?

KOLEN



PLEK VOOR TEKENINGEN



Dat was mijn  
speurtocht.  

Vond je het leuk? 

Emelie


