
Koninklijk welkom op 
't Schinkel ! 

 
 

 
 

ZATERDAG 15 AUGUSTUS 
Vandaag is het animatieteam een dagje vrij. 
 
ZONDAG 16 AUGUSTUS 
09.45 KONINKLIJKE PARADE 
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.15 ZEEMEERMIN 
13.00 WONDERLIJK WELKOM 
Kom al vast wat spelletjes spelen en leer de hofhouding van 
het Schinkel koninkrijk kennen. 
15.00 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! 
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 PENALTYBOKAAL 8+ 
Wie maakt de meeste goals? Vandaag kan iedereen 
meedoen! 
 

MAANDAG 17 AUGUSTUS 
09.45 KONINKLIJKE PARADE 
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.15 FOTOLIJSTJE MAKEN 
13.00 CHINEES TREFBAL 
Ooit trefbal gespeeld op zijn Chinees? Kom dan met ons 
meedoen. Zeker weten dat je daarna Chinees kunt lezen! 
15.00 SPETTER BENDE 
Trek je badkleding maar aan want vanmiddag wordt je lekker 
nat! 
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 EILAND GAMES 8+ 
Wat voor spelen kun je op een eiland doen, kom en je zult het 
zien! 
 
DINSDAG 18 AUGUSTUS 
09.45 KONINKLIJKE PARADE 
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.15 FLESSENPOST EN PIRATENVLAGGEN MAKEN 
13.00 PIRATEN SCHATGRAVERS GEZOCHT 
Samen opzoek naar de schat. 
15.00 SPORTSPETTERS 
Lekker sporten twee aan twee, daar doet hopelijk je hele familie 
aan 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 PIRATENKWARTET 8+ 
Heb jij 4 dezelfde? Schreeuw Aarghh! 
 

 

 
 

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 19 AUGUSTUS 
09.45 KONINKLIJKE PARADE 
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.15 COOLE ANANASSEN 
Een ananas was nog nooit zo cool! 
13.00 DOBBELSPELEN 
Kan jij goed gooien met een dobbelsteen? Dan moet je toch 
echt wel mee komen spelen! 
15.00 RONDJE OM DE TAFEL 
Hoor jij je naam? Dan ren je een rondje om de tafel! 
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 JONGENS TEGEN DE MEIDEN 8+ 
Wie zijn er sterker, de jongens of de meiden? Wil jij 
erachter komen, zorg dan dat je erbij bent! 
 
DONDERDAG 20 AUGUSTUS 
09.45 KONINKLIJKE PARADE 
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.15 ALLE PIRATEN OP ‘N STOKJE 
Een stoere piraat op het stokje! 
13.00 TELEVISIE SPEURTOCHT 
Ken jij alle bekende Nederlanders uit je hoofd?? Dan ben jij 
vast en zeker heel goed in dit spel! 
15.00 STOERE PIRATENSPELEN 
Wat echte piraten doen. 
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 PITTIGE PIRATEN SHOW 8+ 
Ahoi Piraten! Vanavond gaan we uitzoeken wie de pittigste 
piraten van de camping zijn! 
 

VRIJDAG 21 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 VET COOLE PIRATEN LOOK 
Zo zie jij er uit als een echte piraat! 
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 DIAMANTSMOKKEL IN HET BOS 8+ 
Ongezien met je smokkelwaar de grens over? Laat zien dat je 
dat kunt! 
 


