
Koninklijk welkom op 
't Schinkel ! 

 
 

 
 

Zaterdag 3 juni 
10.30 Hofdans-Festijn           Pretpaleis 
Mag ik deze dans van u? Zoals de Koningen 
de Koninginnen ten dans vragen... Danst de 
hofhouding elke ochtend!  
 
10.45 'T Schinkel Verhaal           Hoftheater 
De hofhouding vertelt hoe het Schinkel  
Koninkrijk is ontstaan! Mis het niet! 
 
14.00 Barbarel’s Ondeugende Spellletjes         Vlindertuin 
Prinses  Barbarel heeft een nieuw spelletje  
ontdekt met Hubbes. Het komt vanuit de jungle..  
wil je weten hoe het gaat, speel dan mee ! 
 
19.00 Koninklijke Optocht  
19.15 Koninklijke Minidisco dansavond         Hoftheater 
We dansen alle maal leuke  
mini disco liedjes! Dans je mee? 
 
20.00 Konings Avondspel           Vlindertuin 
Zijn jullie nog wakker? Kom dan nog een  
leuk spel spelen! 

 

Zondag 30 april 
10.30 Hofdans-Festijn  
Mag ik deze dans van u? Zoals de Koningen de         Pretpaleis 
Koninginnen ten dans vragen... Danst de  
hofhouding elke ochtend!  
 

10.45 Koninklijke knutsel   
10.45 Teuntjes Club 4-7 Jaar                          Pretpaleis 
11.45 Hubbes Hummels 8+                         Pretpaleis 
 

13.00 Wandeling met boswachter Roel 
€ 5,50,- p.p. Locatie: Schenkenshul nabij  
camping ’t Schinkel. 
 

13.00 Konings lente buitenspelen festijn 
 

15.00 Elisa’s Beestenboel        Vlindertuin 
 

 

Welkom op ’t Schinkel Koninkrijk 
Jullie zijn te gast in het Koninkrijk van Koning 
Lodewijk Schinkel. Een lieve maar soms van 
eigenaardige Koning die verhalen beleefd vanuit zijn 
boeken... 
 
Ook deze vakantie heeft hij met zijn hofhouding 
weer bijzondere leuke activiteiten in petto! 
Benieuwd? Lees het allemaal hieronder.  
 
's Ochtends komt de hofhouding jullie ophalen 
wanneer de klok 10.15 slaat. Tegen de avond zal de 
Hofhouding jullie komen ophalen voor de Koninklijke 
optocht om 19.00 uur. 

De Koning houd zijn rijk graag schoon. Door blikken, 
doosjes, wc rollen en keukenrollen te bewaren kunnen 
we deze hergebruiken voor leuke knutsels en houden 
we het Koninkrijk schoon. Help je mee? 
 
We verzamelen voor het koninklijk vermaak steeds bij 
de genoemde plek.  
 
Koning Lodewijk hoopt jullie snel te zien! 
 
Hoogachtend,  
 
Hofhouding 't schinkel 

19.00 Koninklijke Optocht  
19.15 Koninklijk Theateravontuur         Hoftheater 
 

20.00 Natuurtheater 
€ 14,95 p.p. Kinderen tot 12 jr. € 12,95, incl. koffie/thee/fris. 
Locatie: Parkeerplaats Waterberg aan de Otterloseweg. 
Trek samen met de boswachter het Stiltegebied  
in, een bijzondere ervaring! 
 

20.00 Konings Avondspel          Vlindertuin 
Zijn jullie nog wakker? Kom dan nog een leuk spel spelen! 

 

Maandag 5 juni 
10.30 Hofdans-Festijn  
Mag ik deze dans van u? Zoals de Koningen  
de Koninginnen ten dans vragen... 
Danst de hofhouding elke ochtend!  
 
10.45 Koninklijke Knutsel  
10.45 Teuntjes Club 4-7 jaar  
11.45 Hubbes Hummels 8+ 
 
13.00 Huifkartocht 
Informeer bij de receptie. Kosten €6,50 p.p. 
 
13.00 Afscheidspelletjes met de Hofhouding  
 
15.00 Uitzwaaien door de Hofhouding 
De Hofhouding komen jullie uitzwaaien en een goede reis toewensen.. 
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