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't Schinkel ! 

 
 

 
 

ZATERDAG 11 JULI 
Vandaag is het animatieteam een dagje vrij. 
 
ZONDAG 12 JULI 
09.45 KONINKLIJKE PARADE 
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.15 SPINDRUM 
Je eigen speelgoed maken is toch wel echt het leukste! 
13.00 WONDERLIJK WELKOM 
Kom al vast wat spelletjes spelen en leer de hofhouding van 
het Schinkel koninkrijk kennen. 
15.00 TREFBAL  
Gooi jij de bal snel raak of loop jij hem mis? Zorg in beide 
gevallen dat je dit gave spel echt niet mist! 
18.30 KONINKLIJKE OPTOCHT 
opweg naar het theater, komen wij jullie ophalen! Jij gaat 
toch ook mee? 
19.00 KONINKLIJK THEATERAVONTUUR 
Wat hebben de hoogheden vandaag weer beleefd? 
20.00 HAKOBAL 8+ 
Scoor jij de meeste punten? 
 

MAANDAG 13 JULI 
09.45 KONINKLIJKE PARADE 
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.15 LETTERKNUTSEL 
Jouw eigen letter zo mooi mogelijk maken! 
13.00 DOBBELSPELEN 
Kan jij goed gooien met een dobbelsteen? Dan moet je toch echt 
wel mee komen spelen! 
15.00 MAGISCHE WATERSPELEN 
Kom meedoen met deze magische spelletjes. Maar pas op: je 
kunt wel nat worden! 
18.30 KONINKLIJKE OPTOCHT 
opweg naar het theater, komen wij jullie ophalen! Jij gaat toch 
ook mee? 
19.00 MINIDISCO 
Waar we meestal de dag mee beginnen, komt nu aan het eind! 
Weet je wat? We maken er meteen een feestje van! 
20.00 BUSKRUIT 8+ 
Ja, ja een spel speciaal voor jullie! Dit kan wel eens heel 
spannend worden! 
 
DINSDAG 14 JULI 
09.45 KONINKLIJKE PARADE 
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.15 MAAK JE EIGEN RING GOOI SPEL 
Je kunt er straks mee spelen, hoe leuk is dat?! 
13.00 EIERESTAFETTE 
Niet te snel, dan breekt het eitje niet! 
15.00 APENKOOI 
Laat je niet vangen in de kooi, dat is helemaal niet zo mooi! 
18.30 KONINKLIJKE OPTOCHT 
opweg naar het theater, komen wij jullie ophalen! Jij gaat toch 
ook mee? 
19.00 LODEWIJKS BEDTIJD VERHALEN 
Koning Lodewijk gaat een betoverend bedtijdverhaal lezen uit 
één van zijn favoriete boeken.  
20.00 LANDVEROVEREN 8+ 
Wie kan het grootste land veroveren in dit spannende spel? 
 

 

 
 

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 10.00 slaat. Tegen de avond zal de Hofhouding jullie 
komen ophalen voor de Koninklijke optocht om 18.30 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? 
 
I.v.m weersomstandigheden kunnen de activiteiten anders 
zijn dan hier vermeld. Op genoemde tijden is er altijd een 
activiteit! 
 
Koning Lodewijk hoopt jullie snel te zien! 
Hoogachtend,  
Hofhouding 't schinkel 
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WOENSDAG 15 JULI 
09.45 KONINKLIJKE PARADE 
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.15 KOP EN SCHOTEL 
een met stippen of liever hartjes? 
13.00 LEVEND KWARTET 
Vier dezelfde, daar gaat het om! Maar nu vier dezelfde 
personen! Kom mee en kijk hoe dit gaat! 
15.00 JEU DE VOETBOULES  
Wie kan er het beste mikken?!  
18.30 KONINKLIJKE OPTOCHT 
opweg naar het theater, komen wij jullie ophalen! Jij gaat 
toch ook mee? 
19.00 KONINKLIJK THEATERAVONTUUR 
Wat hebben de hoogheden vandaag weer beleefd? 
20.00 FAMILIE DIERENGELUIDENSPEL 
Blaf je als een hond of kraai je als een haan? De hele familie 
mag meedoen! 
 
DONDERDAG 16 JULI 
09.45 KONINKLIJKE PARADE 
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.15 ROZET  
maak jouw eigen pin, super mooi! 
13.00 HET GROTE VRIENDEN REN JE ROT SPEL 
Een leuk actief spel, waar je het zeker warm van krijgt en 
ook nog wat over je vrienden te weten komt! 
15.00 KWALLEBALLEN 
Dit spel spelen we met een bal van zand en met water. Trek 
dus oude kleren aan, want je blijft niet schoon! 
18.30 KONINKLIJKE OPTOCHT 
opweg naar het theater, komen wij jullie ophalen! Jij gaat 
toch ook mee? 
19.00 KONINKLIJK THEATERAVONTUUR 
Wat hebben de hoogheden vandaag weer beleefd? 
20.00 RECORDPOGINGEN 8+ 
Wie kan het record verslaan of een nieuw record 
neerzetten? Het beloofd spannend  te worden! 
 

VRIJDAG 17 JULI 
09.45 KONINKLIJKE PARADE 
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.15 UITREIKING KONINKLIJKE OORKONDE! 
Heb je meegedaan met de activiteiten dan wordt je geridderd 
als Ridder of Jonkvrouw! En ontvang je jouw oorkonde! 
13.00 DI DA DOE MAGISCHE KLEURENTOCHT 
OP zoek naar de magische kleuren, doe jij ook mee? 
15.00 BUIKSCHUIVEN ALLE LEEFTIJDEN 
Schuif zo ver mogelijk! Kom erbij om te kijken hoe dat gaat! 
18.30 KONINKLIJKE OPTOCHT 
opweg naar het theater, komen wij jullie ophalen! Jij gaat 
toch ook mee? 
19.00 MINIDISCO 
Doe je mee met onze bekendste dansen?? Dat vinden wij 
super gezellig! 
20.00 OUDERS TEGEN DE KINDEREN VOETBAL 
Welk team van coole papas en mamas neemt het op tegen 
het team van sportieve kids? Bij voldoende deelnemers 
maken we er een toernooitje van! 
 


