
Koninklijk welkom op 
't Schinkel ! 

 
 

 
 

ZATERDAG 24 JULI 
VRIJE DAG 
Het Animatieteam heeft een dagje vrij, maar morgen 
zijn ze er zeker weer bij! 
 
ZONDAG 25 JULI 
09.45 KONINKLIJKE PARADE 
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.15 VUURSPUWENDE DRAAK 
Pas op dat je je niet brandt! 
13.00 WONDERLIJK WELKOM 
Kom al vast wat spelletjes spelen en leer de 
hofhouding van het Schinkel koninkrijk kennen. 
15.00 HANDDOEKVOLLEY 
Volleyballen zonder je handen? Dat kan niet! 
Natuurlijk kan dat wel! Met een handdoek als 
vangnet. Probeer het uit!  
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 KONING VOETBAL 
Ben jij van koninklijk bloed? 
 

MAANDAG 26 JULI 
09.45 KONINKLIJKE PARADE 
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.15 GAMEHAL SPEL 
Maak je eigen spel! Met z'n allen hebben we dan een 
Gamehal! 
13.00 DOBBELSPELEN  
Gooi met de dobbelsteen en speel een spel. Doe jij ook 
mee? 
15.00 FRISSE VISSENSPEL 
Voel je als een vis in het water bij deze spelletjes. 
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 GLADIATOR BOOTCAMP 
Ben jij de sterkste van allemaal? 
 
DINSDAG 27 JULI 
09.45 KONINKLIJKE PARADE 
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.15 DUIKELENDE HOFNAR 
Een spring in het veld! 
13.00 ALFABETRALLEY 
We rennen van A tot Z en nemen het alfabet ondertussen 
mee!! Wie weet kom je als woordenwinnaar uit de bus! 
15.00 HET GROTE VERKEERSSPEL 
Breng je fiets mee of ben je liever een voetganger? Wie 
rijdt er met een Porsche? 
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 APENKOOI 
Laat je niet vangen in de kooi, dat is helemaal niet zo mooi! 
 

 
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 28 JULI 
09.45 KONINKLIJKE PARADE 
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.15 STOKPAARD 
Knutsel je eigen paard! 
13.00 STOKPAARD PARCOURS 
Als een echte ruiter moet je dit parcours gaan 
afleggen. Lukt jou dat? 
15.00 BADEENDENBINGO 
Lekker bingo spelen tussen de bad eendjes... win jij 
een leuk prijsje? 
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 MIJN VADER/MOEDER IS DE BESTE 
Neem je vader/moeder mee en laat zien wie de beste 
is! Zal jouw vader/moeder er met de winst vandoor 
gaan? 
 
DONDERDAG 29 JULI 
09.45 KONINKLIJKE PARADE 
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.15 PRACHTIG CIRCUS 
We maken een prachtig circus en voor je het weet ben 
jezelf circusartiest! 
13.00 OEFENEN CIRCUS 
Nog even flink oefenen, want we willen toch goed in 
de piste staan? 
15.00 LAARSWERPEN 
Wie werpt het verst? 
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 CIRCUS  
Komt dat zien, kinderen van alle leeftijden. Het 
belooft een spetterende show te worden. 

 

VRIJDAG 30 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 MAGISCHE KLEURENTOCHT 
OP zoek naar de magische kleuren, doe jij ook mee? 
15.00 ETALAGESPEL 
Kijk goed om je heen, ga naar de letters zoeken, dan zal 
je zeker succes boeken! 
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 LEVEND STRATEGO 
Wie weet de vlag te veroveren, of de maarschalk te 
verslaan? Maar pas op dat je niet tegen een bom 
aanloopt!  
 


