
Koninklijk welkom op 
't Schinkel ! 

 
 

 
 

ZATERDAG 1 AUGUSTUS 
Het animatieteam is vandaag een dagje vrij. 
 
ZONDAG 2 AUGUSTUS 
09.45 KONINKLIJKE PARADE 
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.15 DUIKBOOT 
Maak met behulp van een lege fles of wcrolletjes een 
duikboot. 
13.00 WONDERLIJK WELKOM 
Kom al vast wat spelletjes spelen en leer de hofhouding van 
het Schinkel koninkrijk kennen. 
15.00 TURNBALL 
Een nieuw balspel 
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 VREEMDE VISVANGST 8+ 
Een spannend smokkelspel met vissen! 
 

MAANDAG 3 AUGUSTUS 
09.45 KONINKLIJKE PARADE 
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.15 RELIEF SCHILDERIJ 
Wordt het een gezicht of toch stilleven? 
13.00 DRAKEN TIKKERTJE 
Probeer de schat te stelen, maar pas op dat je niet getikt wordt. 
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 ZEEDIERENMEMORIE 8+ 
Met dit spel leer je ook nog veel van de onderwaterbewoners. 
 
DINSDAG 4 AUGUSTUS 
09.45 KONINKLIJKE PARADE 
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.15 WATERZUIVERING 
Maak jouw eigen waterzuivering. Neem je zelf een PETfles mee? 
13.00 FOTOSPEURTOCHT 
Wat zie je op de foto's staan? Een tocht waarbij opgelet moet 
worden hoor! 
15.00 TREFBAL  
Laat niets je afleiden en concentreer je op het spel, van honk 
naar honk, het wordt een spannende strijd! 
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 LEVEND ZEESLAG 8+ 
Een spannend spel: probeer zo snel mogelijk alle schepen van de 
tegenpartij te laten zinken! 
 

 

 
 

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 5 AUGUSTUS 
09.45 KONINKLIJKE PARADE 
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.15 VISJES VANGEN 
Hengelen op het droge 
13.00 VERKLEED ESTAFETTE 
Wie kan zich het snelst verkleden?! We zoeken het uit bij de 
verkleed estafette! 
15.00 SPORTSPETTERS 
Een spetter in sport? Ja of nee, maakt niet uit, doe maar 
lekker mee! 
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 DOUANESPEL 8+ 
Een douane in het midden, en zie er maar eens langs te 
gaan! Met goede tactieken moet dat lukken! 
 
DONDERDAG 6 AUGUSTUS 
09.45 KONINKLIJKE PARADE 
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.15 OCTOPUS 
Hoeveel tentakels waren het ook al weer? 
13.00 SKIPPYBALRACE 
Hop en hop en hop! Springen en stuiteren en proberen  het 
parcours als eerste af te leggen! Wat een pret! 
15.00 LEVEND SJOELEN 
Heb je dat ooit gezien, je bent zelf de levende sjoelschijf. 
Wie komt het verst? 
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 WATER QUIZ 8+ 
Vandaag spelen we een spannende quiz met water. Als je 
dorstig bent, dan moet je zeker langskomen. 
 

VRIJDAG 7 AUGUSTUS 
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 GOOGLE SUGGESTIE: MAAK JE EIGEN SLIJM 
15.00 ZEEPZEIL RUGBY  
Een sportief potje rugby, maar dan net even iets anders. 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 JACHTSEIZOEN 8+ 
Een spannend achtervolgingsspel! 
 


