
Koninklijk welkom op 
't Schinkel ! 

 
 

 
 

ZATERDAG 25 JULI 
Het animatieteam is vandaag een dagje vrij. 
 
ZONDAG 26 JULI 
09.45 KONINKLIJKE PARADE 
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.15 ZEBRA 
elk streepje op de goede plek, wat een precisie werk! 
13.00 WONDERLIJK WELKOM 
Kom al vast wat spelletjes spelen en leer de hofhouding van 
het Schinkel koninkrijk kennen. 
15.00 VOETBALFUN 
Een uurtje met super leuke voetbal-spelletjes. Dat mag je 
echt niet missen. 
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 GEKLEURDE NEUZEN RACE 8+ 
De mooiste kleuren komen voorbij, ben jij de snelste? 
 

MAANDAG 27 JULI 
09.45 KONINKLIJKE PARADE 
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.15 KNAPZAK MET PICKNICK! 
Neem je boterhammetjes mee, dan kun je die straks in je eigen 
knapzak doen. Neem je zelf een plastic tas mee? 
13.00 PICKNICK 
We gaan gezellig picknicken en spelen spelletjes op het veldje! 
15.00 WATERGESCHATER 
Badkleding aan en dan meedoen aan deze fijne waterspelen! 
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 LEVEND STRATEGO 8+ 
Wie weet de vlag te veroveren, of de maarschalk te verslaan? 
Maar pas op dat je niet tegen een bom aanloopt! 
 
DINSDAG 28 JULI 
09.45 KONINKLIJKE PARADE 
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.15 DISCOBRIL EN DISCOBOL 
Yeah, disco, dat swingt de pan uit! Maar eerst maken we een 
blitse bril! 
13.00 BALLONNENTOCHT 
weet jij het juiste pad te bewandelen? 
15.00 MUZIKALE SPELLETJES 
We spelen allerlei leuke spelletjes op muziek. 
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 JUST DANCE AVOND 8+ 
Gezellig met z'n allen dansen op leuke hits! 
 

 

 
 

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 

 



Koninklijk welkom op 
't Schinkel ! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WOENSDAG 29 JULI 
09.45 KONINKLIJKE PARADE 
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.15 ZACHT SCHILDPADJE 
Met een touwtje en een houtje maak jij jouw eigen 
knuffelbeestje. 
13.00 MUZIEK REN JE ROT 
Een leuke muzikale quiz waar je ook nog snel voor moet 
zijn! 
15.00 BANANENDOZEN BARRICADE EXTREEM 
Wow, super actie, wie verovert de meeste dozen?! 
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 IK HOU VAN HOLLAND 8+ 
Ik hou van Holland is voor iedereen die alles van Nederland 
weet! U komt toch ook naar deze spetterende show?  
 
DONDERDAG 30 JULI 
09.45 KONINKLIJKE PARADE 
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.15 SHOWKLEDING en inschrijven playbackshow 
Met deze kleren aan steel jij gegarandeerd de show! 
13.00 OEFENEN PLAYBACKSHOW 
Kom je ook oefenen vanmiddag?  
15.00 SUIKERKLONTJES RUILSPEL 
Een kiwi voor een suikerklontje en een krant voor een kiwi! 
Hoe groter hoe beter! 
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 PLAYBACKSHOW 
De kinderen hebben hun best gedaan, en zullen voor u op 
het podium gaan staan! 
 

VRIJDAG 31 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 MAAK JE EIGEN TAFELVOETBAL 
Stel jouw beste team samen! 
15.00 HUTTEN BOUWEN 
Met natuurlijke materialen bouwen we een mooi 
onderkomen. 
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 WIE BEN IK? 8+ 
Kan jij de juiste vragen stellen om erachter te komen wie je 
bent? Kom dan mee doen, het wordt vast een hilarische boel! 
 


