
Koninklijk welkom op 
't Schinkel ! 

 
 

 
 

DONDERDAG 13 MEI 
09.45 KONINKLIJKE PARADE 
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.15 LIBELLE MOBIEL 
Pas op dat ze niet wegvliegen.  
13.00 NATUURLIJK LEUKE SPELEN 
Een hoop spelletjes, waarvan we ook nog iets kunnen 
leren! 
15.00 LEVEND WORDFEUD 
Wie is koning(in) wordfeud van ? 
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 BURCHTBAL 
Een actief spel speciaal voor jou, dat wil je toch niet 
missen? 

 

VRIJDAG 14 MEI 
09.45 KONINKLIJKE PARADE 
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.15 GRASKRANSEN 
Deze krans is perfect voor de lente. 
13.00 PRINSESSEN VERSTOPPERTJE 
Met de prinsessen spelen we verstoppertje doe je mee? 
15.00 LENTE ZINTUIGENSPEL 
Met alle zintuigen beleven we de lente. 
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 FAMILIE SPELLETJES AVOND 
De hele hofhouding mag meedoen. 

 
ZATERDAG 15 MEI 
09.45 KONINKLIJKE PARADE 
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.15 BLOEMEN KUNST 
Zet de bloemetjes maar buiten. 
13.00 BLINDEMANNETJE, VOETJE VAN DE VLOER EN NOG 
MEER 
Kan jij tikken zonder te kijken, of rennen zonder je voeten 
op de vloer te hebben? 
15.00 BLOEMENTOCHT 
Doe jij ook mee met deze fleurige tocht? 
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 LEVEND KWARTET 
Vier dezelfde, daar gaat het om! Maar nu vier dezelfde 
personen! Kom mee en kijk hoe dit gaat! 

 
 

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 ! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ZONDAG 16 MEI 
09.45 KONINKLIJKE PARADE 
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.15 UITREIKING OORKONDES EN NATUURKIJKDOOS 
Met spulletjes uit de natuur maken we een mooie 
kijkdoos. Neem een leeg melkpak mee! 
13.00 GRASGRIEBELS 8+ 
Voel je de grassprieten kietelen tussen je tenen. We 
gaan met water in de weer en nog veel meer! 
15.00 FLESSENVOETBAL 
Verdedig je fles en schiet die van een ander omver. 
Breng zelf een plastic fles mee. 

 
 


