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ZONDAG 2 MEI 
09.45 KONINKLIJKE PARADE 
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.15 KONINKLIJKE ZANDKASTELEN BOUWEN 
Een kasteel met torens, maak je er een 
sprookjeskasteel van? We vertrekken vanaf de de 
recreatieruimte! 
13.00 WONDERLIJK WELKOM 
Kom al vast wat spelletjes spelen en leer de 
hofhouding van het Schinkel koninkrijk kennen. 
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 KONINKLIJK THEATERAVONTUUR 
Wat hebben de hoogheden vandaag weer beleefd? 
20.00 BUSKRUIT 
Een tof spel voor iedereen. Dus zorg dat je erbij bent! 
 

MAANDAG 3 MEI 
09.45 KONINKLIJKE PARADE 
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.15 LOOP JE ZOEK 
Ren snel, maar vergeet niet om goed uit te kijken, want wie 
het eerste de spullen heeft gevonden, is winnaar! 
13.00 KIKKERDRILSPEL 
Wie verzamelt het meeste kikkerdril? Doe gauw mee als je 
wilt! 
15.00 SPONS WATER, VUUR 
Kom mee doen met dit spannende kringloopspel. Je hebt 
het al snel door, spannend en leuk tegelijk! 
18.30 KONINKLIJKE OPTOCHT 
opweg naar het theater, komen wij jullie ophalen! Jij gaat 
toch ook mee? 
19.00 KONINKLIJKE 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 DIERENGELUIDENSPEL 
Blaf je als een hond of kraai je als een haan? De hele familie 
mag meedoen! 
 
DINSDAG 4 MEI 
09.45 KONINKLIJKE PARADE 
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.15 LADDERRACE 
Daag elkaar uit en verwissel je kaartje op de ladder! 
13.00 OP ZOEK NAAR DE SCHAT 
15.00 LET OP PIONNENSPEL VANUIT LH HIER! CIRCUS REN 
JE ROT 
Weet jij veel over het circus? Heb je ook nog een goede 
conditie? Dan is dit echt iets voor jou! 
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 MINI ZESKAMP  
Door goed met je team de 6 onderdelen te doorstaan, 
eindigen jullie misschien wel op de eerste plek! 
 

 

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 
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WOENSDAG 5 MEI 
09.45 KONINKLIJKE PARADE 
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.15 RECORDPOGINGEN  VAN DE HOFHOUDING 
Wie kan het record verslaan of een nieuw record 
neerzetten? Het beloofd spannend  te worden! 
13.00 SPELENKERMIS 
Leuke, Hollandse spelletjes. Er zit voor iedereen wel 
iets leuks bij, dus kom snel meedoen! 
15.00 SLUIPEN ALS SLANGEN 
We gaan net als slangen sluipen! 
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 SOKKENTOCHT 
Een leuk en gek spel waarin je op zoek moet naar de 
juiste kleuren sokken! 
 
DONDERDAG 6 MEI 
09.45 KONINKLIJKE PARADE 
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.15 STOEPKRIJT FOTOWEDSTRIJD 
Doe mee met de enige echte stoepkrijt fotowedstrijd 
13.00 OEFENEN VOOR DE FOUTE TALENTEN 
DISCOSHOW 
15.00 SUPER 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 FOUTE TALENTEN DISCOSHOW 
 

VRIJDAG 7 MEI 
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 PUNTMUTS PICKNICK 
Gezellig samen picknicken en spelletjes spelen met 
kabouters... 
15.00 QUIZRACE 
Een vraag goed beantwoord? Dan mag je een plaats 
opschuiven! 
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 DETECTIVE SPEL 
Ben jij in de wieg gelegd om detective te worden? 
 


