
Koninklijk welkom op 
't Schinkel ! 

 
 

 
 

ZATERDAG 18 JULI 
Vandaag is het animatieteam een dagje vrij. 
 
ZONDAG 19 JULI 
09.45 KONINKLIJKE PARADE 
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.15 ACCORDEON VOGEL 
Pas op straks vliegt hij weg! 
13.00 WONDERLIJK WELKOM 
Kom al vast wat spelletjes spelen en leer de hofhouding van 
het Schinkel koninkrijk kennen. 
15.00 RUGBY RONDE 
Een lekker ruig spel! Dat is wel iets voor jou! Kom je ook? 
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 FIND ME 8+ 
Alleen echte slimme lui weten je te vinden. 
 

MAANDAG 20 JULI 
09.45 KONINKLIJKE PARADE 
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.15 3D VLINDER 
Lekker vladderen, hij lijkt net echt! 
13.00 FAMILIE SCHATZOEKEN 
Kom jij samen met je hele familie helpen de schat te zoeken?! 
15.00 SPETTERSPELEN 
We spetteren elkaar lekker nat. Doe je mee? 
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 DIAMANT SMOKKEL 8+ 
Dat is de moeite waard! Je moet er alleen wel goed je aandacht 
bij houden! 
 
DINSDAG 21 JULI 
09.45 KONINKLIJKE PARADE 
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.15 RUIMTEVAARTPAK 
Wil jij, net als een astronaut, een echt ruimtevaartpak hebben? 
We gaan er vandaag een knutselen! 
13.00 CAKEJES VERSIEREN 
We maken prachtige cakejes en eten ze daarna lekker met z'n 
allen op! 
15.00 RARE RUIMTESPELLETJES 
Wat voor spelletjes kan je in de ruimte doen? Dat wordt lachen! 
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 PROEFKONIJNEN 8+ 
 

 

 
 

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 

 

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. 
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WOENSDAG 22 JULI 
09.45 KONINKLIJKE PARADE 
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.15 BLOEMEN KUNST 
Zet de bloemetjes maar buiten. 
13.00 BEZEM ESTAFETTE 
De leukste estafettes! Rennen, vliegen, bezemen en in de 
rij! En ben je de eerste? Dan ben je blij! 
15.00 ZEEPZEILSPELEN 
Trefbal, rugby of buikschuiven. Het kan allemaal 
vanmiddag. We maken er een dolle boel van! 
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 CHAOS  8+ 
Heb je zin om een potje chaotisch te zijn. Doe mee en maak 
jezelf gek. 
 
DONDERDAG 23 JULI 
09.45 KONINKLIJKE PARADE 
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.15 RAKET 
Ga je naar de maan of liever langs Mars? 
13.00 KRINGSPELEN 
Hee, hallo, kom maar in de kring? Van alles wat, lijkt jou dat 
ook wat?  
15.00 PLUTONIUM SMOKKELEN 
Help mee met het smokkelen van de brandstof voor de 
tijdmachine! 
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 UFO RUIMTE GAME 8+ 
Een spannend en snel spel tussen de planeten van ons 
zonnestelsel.  
 

VRIJDAG 24 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 MINIONS 
Benieuwd wat we gaan doen? Kom snel kijken! 
15.00 PRINSESSEN VERSTOPPERTJE 
Met de prinsessen spelen we verstoppertje doe je mee? 
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 LEVEND GANZENBORD 8+ 
Nu het kouder wordt, trekken de ganzen naar warmere 
oorden. Beleef de vogeltrektocht mee, bij dit vrolijke spel! 
 


