
Koninklijk welkom op 
't Schinkel ! 

 
 

 
 

Zondag  30 juli 
                          Koninklijk Welkom 
09.45 Hofdans-Festijn             Pretpaleis 
Mag ik deze dans van u? Zoals de Koningen de  
Koninginnen ten dans vragen… Danst de  
hofhouding elke ochtend!  
 

10.00 Teuntjes Club 4-7 jaar            Pretpaleis 
11.00 Hubbes Hummels 8+            Pretpaleis 
 
 

14.00 Wonderlijk Welkom            Hoftheater 
Kom al vast wat spelletjes spelen en  
leer de hofhouding van het Schinkel  
koninkrijk kennen. 
 

15.00 Koninklijke Rondleiding           Hoftheater 
Met deze leuke rondleiding en speurtocht kom  
je overal op het Schinkel Koninkrijk. 
 

18.30 Lodewijks Bedtijd Verhalen 2-3 Jaar         Restaurant 
Koning Lodewijk gaat een betoverend  
bedtijdverhaal lezen uit één van zijn favoriete boeken.  
 

19.00 Koninklijke Optocht  
19.15 Theater Welkom            Hoftheater 
Ontdek hoe het Schinkel Koninkrijk is ontstaan  
en kom luisteren en kijken naar dit gezellige theater. 
 

20.00 Konings Spellen            Vlindertuin 
Vanavond doet de koning met de  
hofhouding weer leuke spellen! Doe je mee? 
 

Maandag 31 juli 
     Dolfijnenzee 
 

09.45 Hofdans-Festijn             Pretpaleis 
Mag ik deze dans van u? Zoals de Koningen de  
Koninginnen ten dans vragen… Danst de  
hofhouding elke ochtend!  
 

10.00 Teuntjes Club 4-7 jaar            Pretpaleis 
11.00 Hubbes Hummels 8+            Pretpaleis 
 
 

 
 

 

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 09.30 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. Gaan we ’s avonds naar de 
Vlindertuin, doe dan dichte schoenen en een lange 
broek aan! 
 

Koning Lodewijk hoopt jullie snel te zien! 
 

Hoogachtend,  
Hofhouding 't schinkel 

13.00 Prinsessen Tikkertje      Vlindertuin 
Wie kan de prinses redden? En wie 
bewaakt haar het beste? 
 

15.00 Waterfestijn      Dolfijnenzee 
Allerlei geinige spelletjes met water! Neem  
je handdoek dus maar mee! 
 

19.00 Koninklijke Optocht  
19.15 Koninklijk Theateravontuur     Dolfijnenzee 
‘Het ijzige avontuur deel 1’ 
 

20.00 Buskruit       Hoftheater 
Een tof spel voor iedereen. Dus zorg dat je erbij bent! 
 

Dinsdag 1 augustus 
Dolfijnenzee 

09.45 Hofdans-Festijn                Pretpaleis 
Mag ik deze dans van u? Zoals de Koningen de  
Koninginnen ten dans vragen… Danst de  
hofhouding elke ochtend!  
 

10.00 Teuntjes Club 4-7 jaar               Pretpaleis 
11.00 Hubbes Hummels 8+               Pretpaleis 
We knutselen wat bijzonders uit het ijslandschap. 
 

13.00 Prinsessenles       Hoftheater 
Prinses Barbarel moet maar eens leren hoe ze 
prinses moet zijn. Daarom houden we 
een gezellige meidenmiddag, kom je ook? 
 

15.00 Koning Lodewijk’s Schatzoeken     Hoftheater 
We gaan met de Hofhouding op  
pad om een mooie schat te zoeken, help je mee? 
 

18.30 Lodewijks Bedtijd Verhalen 2-3 jaar     Restaurant 
Koning Lodewijk gaat een betoverend  
bedtijdverhaal lezen uit één van zijn favoriete boeken.  
 

19.00 Koninklijke Optocht  
19.15 Koninklijk Theateravontuur       Dolfijnenzee 
‘Het ijzige avontuur deel 2’ 
 

20.30 Vlaggenroof  
Welk team weet de vlag te veroveren? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Koninklijk welkom op 
't Schinkel ! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Woensdag 2 augustus 
                              Schinkelbal 
 

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

10.00 Teuntjes Club 4-7 Jaar      Pretpaleis 
11.00 Hubbes Hummels 8+       Pretpaleis 
 

13.00 Sprookjesverhalen Renspel      Hoftheater 
Over de camping zijn vragen over  
sprookjes verstopt kun jij als snelste alle 
vragen vinden en juist beantwoorden? 
 

15.00 Kruispuntenspel      Vlindertuin 
Wat voor hilarisch doen we nu weer  
op het park? We komen naar je toe!! 
 

19.00 Koninklijke Optocht  
19.15 Koninklijk Dansbal       Hoftheater 
Vanavond dansen we allemaal op leuke  
liedjes van de minidisco. Zo wordt het een  
gezellig dansfeestje, kom jij ook?  
 

20.30 Find Me!         Vlindertuin 
Alleen echte slimme lui weten je te vinden. 
 

Donderdag 3 augustus 
Zebrapad 

 

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

10.00 Teuntjes Club 4-7 Jaar      Pretpaleis 
11.00 Hubbes Hummels 8+       Pretpaleis 
 

13.00 Loop Je Zoek       Zebrapad 
Ren snel, maar vergeet niet om goed uit  
te kijken, want wie het eerste de spullen  
heeft gevonden, is winnaar! 
 

15.00 Konings Sportpret       Vlindertuin 
Zin om wat te sporten? Wees erbij, we  
verklappen alleen nog niet wat het wordt! 
 

18.30 Lodewijks Bedtijd Verhalen 2-3 Jaar    Restaurant 
Koning Lodewijk gaat een betoverend  
bedtijdverhaal lezen uit één van zijn favoriete boeken.  
 

19.00 Koninklijke Optocht 
19.15 Koninklijk Theateravontuur      Zebrapad 
‘Het zebraatje dat geen strepen had’ 
 

20.30 Konings Muziekgeluidenspel       Vlindertuin 
Hoor jij al die instrumenten?  
Waar komen ze toch vandaan? Ga gauw op zoek! 
 
 
 
 
 

 

 

Vrijdag 4 augustus 
Dag van de Koninklijke Oorkonde 

09.45 Hofdans-Festijn           Hoftheater 
Mag ik deze dans van u? Zoals de Koningen de          
Koninginnen ten dans vragen... Danst de  
hofhouding elke ochtend!  
10.00 Uitreiking Koninklijke Oorkonde!  

Heb je meegedaan met de activiteiten  
dan wordt je geridderd als Ridder of Jonkvrouw!  
En ontvang je jouw oorkonde! 
 

11.00 Fotomoment Koninklijke Hofhouding  
Je kunt nu met de Schinkel hofhouding op de foto!  
Vergeet je je fotocamera niet?  
 

13.00 Teuntjes Club 4-7 Jaar          Pretpaleis 
14.30 Hubbes Hummels 8+          Pretpaleis 

Een geheime knutsel! 
 

19.00 Koninklijke Optocht 
19.15 Koninklijk Theateravontuur         Trollenbos 
‘Vergissing van de koning’ 

 

20.30 Draken Ei Vangst           Vlindertuin  
De blauwe draken moeten het ei van de  
rode draken zien te vinden en andersom, doe je mee? 
 

Zaterdag 5 augustus 
 

Vandaag is de hofhouding een dagje vrij, morgen zijn ze er weer! 

 


