
Koninklijk welkom op 
't Schinkel ! 

 
 

 
 

ZATERDAG 8 AUGUSTUS 
Vandaag heeft het animatieteam een dagje vrij 
 
ZONDAG 9 AUGUSTUS 
09.45 KONINKLIJKE PARADE 
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.15 BORDJES TAS 
Maak je eigen tas, dat is toch super handig? 
13.00 WONDERLIJK WELKOM 
Kom al vast wat spelletjes spelen en leer de hofhouding van 
het Schinkel koninkrijk kennen. 
15.00 ALLES-BAL 
Welk spel we spelen? Het kan alle kanten op gaan! 
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 SCHOT OP DOEL 8+ 
Vrije trappen, penalty's of latje schieten! Ben jij de beste 
schutter? 
 

MAANDAG 10 AUGUSTUS 
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 DE TOCHT VAN HANS EN GRIETJE 
Vinden jullie de weg wel weer terug? 
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 FIND ME!  8+ 
Alleen echte slimme lui weten je te vinden. 
 
DINSDAG 11 AUGUSTUS 
09.45 KONINKLIJKE PARADE 
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.15 DROMENVANGER 
Slaap je niet zo lekker kom dan een dromenvanger maken. 
13.00 ENVELOPPENTOCHT 
Iedereen vindt het toch fijn om post te krijgen? Kom snel kijken 
wat er in de enveloppen zit! 
15.00 DROOM MEMORY 
We spelen een dromen memory. Doe jij ook mee? 
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 DE DROOMSHOW 8+ 
Wil je kapper worden, of ridder, of dokter of heb je en andere 
droom... Maak je droom waar tijdens de droomshow. 
 

 

 
 

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 12 AUGUSTUS 
09.45 KONINKLIJKE PARADE 
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.15 RIDDERHELM 
Het hoofd moet goed beschermd worden voor het 
avondspel! 
13.00 ZIT VOLLEYBAL  
Het lijkt makkelijk maar.... Kom het maar eens proberen!  
15.00 SPORTSPETTERS 
Wil je er nog lekker even tegenaan, dan moet je zeker nog 
aan het sporten gaan! 
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 VOSSENJACHT 
Er lopen rare typetjes rond. Kun jij ze allemaal vinden?! 
 
DONDERDAG 13 AUGUSTUS 
09.45 KONINKLIJKE PARADE 
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.15 VALLENDE STERREN 
Een grote sterrenregen in de animatieruimte! 
13.00 NATUURLIJK GOED 
We gaan lekker creatief aan de slag met dingen uit de 
natuur! 
15.00 VANG JIJ JE DROOM 
Gezellig tikkertje spelen met heel veel verschillende 
droomtikkertje spelletjes! 
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 PYJAMA PARTY 
 

VRIJDAG 14 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 DI DA DOE RIDDERS 
Na vandaag mag jij jezelf een echte ridder noemen. 
15.00 VOETBALGAMES 
Kun jij koppen, dribbelen of coole trucjes? Dit kun je hier 
gezellig oefenen met ons! 
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 VLAGGENROOF 8+ 
Weet jij samen met jou team de vlag te roven van het andere 
team?! 
 


