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Koninklijk welkom op
't Schinkel !
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.

Zondag 15 juli
Koninklijk Welkom
09.45 Hofdans-Festijn
Mag ik deze dans van u? Zoals de Koningen de
Koninginnen ten dans vragen… Danst de
hofhouding elke ochtend!

Pretpaleis

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

Pretpaleis
Pretpaleis

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

Hoftheater

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

Hoftheater

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 Prinsen en prinsessen run fun
Eens kijken wie er wel kan winnen!!

Vogelvallei

15.00 Prinsessen Verstoppertje
Met de prinsessen spelen we
verstoppertje doe je mee?

Vlindertuin

19.00 Koninklijke Optocht
19.15 Koninklijk Theateravontuur
Vliegens vlugge wedstrijd deel 1
20.00 Konings spel sterkste van de camping
Wie is de sterkste van de camping

Vogelvallei
Hoftheater

Dinsdag 17 juli

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 koninklijke familie recordpogingen
Vlindertuin
Ben jij snel? We hebben verschillende parcoursen uitgezet,
waarbij je een heleboel hindernissen moet ondergaan!

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

Pretpaleis

10.00 Teuntjes Club 4-7 jaar
11.00 Hubbes Hummels 8+
Vogel vliegende zakken en wedstrijdje
Maak jij ook een zak die kan vliegen?
We houden er ook nog een wedstrijd mee!

Pretpaleis
Pretpaleis

13.00 Etalagespel

Vogelvallei

Van alles wat, lijkt jou dat ook wat? Kom snel!!
15.00 Konings Sport Spetters

Vlindertuin

Sporten voor de liefhebbers!

Maandag 16 juli
Vogelvallei

18.30 Lodewijks Bedtijd Verhalen 2-3 Jaar

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

Pretpaleis

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

Pretpaleis
Pretpaleis

Restaurant

Koning Lodewijk gaat een betoverend bedtijdverhaal
lezen uit één van zijn favoriete boeken.
19.00 Koninklijke Optocht
19.15 Koninklijk Theateravontuur

‘Vliegensvlugge wedstrijd deel 2’

Vogelvallei
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Koninklijk welkom op
't Schinkel !
Vrijdag 20 juli
Dag van de Koninklijke Oorkonde

Woensdag 18 juli
Schinkel-hofbal
09.45 Hofdans-Festijn
Mag ik deze dans van u? Zoals de Koningen
de Koninginnen ten dans vragen... Danst de
hofhouding elke ochtend!

Pretpaleis

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

Pretpaleis
Pretpaleis

13.00 Schinkels levend kwartet
Pas op, jij bent hem!

Vlindertuin

15.00 Schmink Festijn
Op je aller mooist uit zien bij het Dansbal van
de koning.

Hoftheater

19.00 Koninklijke Optocht
19.15 Koninklijk Dansbal
Vanavond dansen we allemaal op leuke liedjes
van de minidisco. Zo wordt het een gezellig
dansfeestje, kom jij ook?
20.30 Koningsspel Apenkooi
Erop en eronder. Laat je niet vangen! Wat een
avontuur in de speeltuin!!

Hoftheater

Vlindertuin

Donderdag 19 juli
Apenwoud - Boekenwurmdag
09.45 Hofdans-Festijn
Mag ik deze dans van u? Zoals de Koningen
de Koninginnen ten dans vragen... Danst de
hofhouding elke ochtend!

Pretpaleis

Apenwoud

15.00 Prinsen en prinsessen sportspetters
Apenwoud
Een spetter in sport? Ja of nee, maakt niet uit,
doe maar lekker 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
‘Boekenwurmdag’
20.30 Konings Boekenwurm Feestje
Vanavond spelen we spelletjes als
op een verjaardagsfeestje.

Hoftheater

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
14.30 Hubbes Hummels 8+
We maken versieringen!

Pretpaleis
Pretpaleis

15.00 Zandkastelen
Bouw je eigen kasteel in het zand!

Kamelenbult

19.00 Koninklijke Optocht
19.15 Koninklijk Theateravontuur
‘Opzoek naar het zandmannetje!’
20.30 Schudden en veroveren
Bij dit spel moet je snel en slim zijn.
Kom meedoen en kijk wat jij kunt veroveren!

Kamelenbult
Vlindertuin

Zaterdag 21 juli
Vandaag is de hofhouding een dagje vrij, morgen zijn ze er weer!

10.00 Teuntjes Club 4-7 Jaar
Pretpaleis
11.00 Hubbes Hummels 8+
Pretpaleis
Slingers en versiering als verrassing voor de koning
13.00 Find me
Kun jij de koning uit de kring spelen?

09.45 Hofdans-Festijn
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!

Apenwoud
Apenwoud

