
Koninklijk welkom op 
't Schinkel ! 

 
 

 
 

ZATERDAG 10 JULI 
VRIJE DAG 
Het Animatieteam heeft een dagje vrij, maar morgen 
zijn ze er zeker weer bij! 
 
ZONDAG 11 JULI 
09.45 KONINKLIJKE PARADE 
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.15 DRAAK OP EEN STOKJE 
Deze spuwt geen vuur hoor! 
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 LADDERRACE 
Daag elkaar uit en verwissel je kaartje op de ladder! 
 

MAANDAG 12 JULI 
09.45 KONINKLIJKE PARADE 
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.15 FRUITHANGER 
Voor de vitamines van vandaag! 
13.00 DRAKEN TIKKERTJE 
Probeer de schat te stelen, maar pas op dat je niet getikt 
wordt. 
15.00 WATER ESTAFETTE 
Wie is het snelst in deze estafette, pas op dat je niet nat 
wordt! 
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 LETTERTRANSPORT 
Sluipen door de lichtbundel heen. Op je buik, wordt niet 
gezien, dan vervoer je wel een letter of tien! 
 
DINSDAG 13 JULI 
09.45 KONINKLIJKE PARADE 
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.15 HAND AAP 
Een aap uit een hele ondeugende hand. 
13.00 NATUURLIJK LEUKE SPELEN 
Een hoop spelletjes, waarvan we ook nog iets kunnen 
leren! 
15.00 RECORDPOGINGEN 
Wie kan het record verslaan of een nieuw record 
neerzetten? Het beloofd spannend  te worden! 
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 VOETBALFUN 
Een uurtje met super leuke voetbal-spelletjes. Dat mag je 
echt niet missen. 
 

 
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 14 JULI 
09.45 KONINKLIJKE PARADE 
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.15 VAKANTIEVRIENDEN BOEKJE 
Al je vrienden kun je in het boekje laten schrijven. 
13.00 SPELLETJES MIX 
Een beetje van dit, een beetje van dat.....Deze spelen 
zijn echt koninklijk! 
15.00 HAKOBAL 
Scoor jij de meeste punten? 
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 STRIJD DER ELEMENTEN 
Wie wordt de winnaar? 
 
DONDERDAG 15 JULI 
09.45 KONINKLIJKE PARADE 
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.15 GRIEKSE KRANS EN EGYPTISCHE HIËROGLIEFEN 
Zo wordt jij net een oude griek. 
13.00 GRIEKSE 5 KAMP 
In de Griekse oudheid werd dit een pentathlon 
genoemd 
15.00 KANGOEROESPEL 
We hoppen tijdens dit spel als echte kangoeroes. 
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 ZONNETEMPEL 
Houdt de Griekse goden tevreden en win dit spel! 

 

VRIJDAG 16 JULI 
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 MINIONS 
Benieuwd wat we gaan doen? Kom snel kijken! 
15.00 BEKERTJESTOCHT 
Kun jij alle kaartjes vinden? 
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 
Een spannend achtervolgingsspel! 
 


