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ZATERDAG 14 AUGUSTUS 
VRIJE DAG 
Het Animatieteam heeft een dagje vrij, maar morgen 
zijn ze er zeker weer bij! 
 
ZONDAG 15 AUGUSTUS 
09.45 KONINKLIJKE PARADE 
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.15 RIDDERSCHILD 
Een sterk schild om jezelf te beschermen. 
13.00 WONDERLIJK WELKOM 
Kom al vast wat spelletjes spelen en leer de 
hofhouding van het Schinkel koninkrijk kennen. 
15.00 LIJNBAL  
Ben jij er klaar voor en ben je snel op de juiste 
manier? Dan win je wel! 
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 SLAGBAL 
Geef die bal een knal en ren zo hard je kan! Doe je 
mee?  
 

MAANDAG 16 AUGUSTUS 
09.45 KONINKLIJKE PARADE 
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.15 DROOMZAND 
We vullen een potje met je eigen droomzand. Heb je een 
leeg jampotje, neem je die dan mee? 
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 FLESSENVOETBAL 
Staat jouw fles met water het langst, dan win je! 
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 LEVEND KWARTET 
Vier dezelfde, daar gaat het om! Maar nu vier dezelfde 
personen! Kom mee en kijk hoe dit gaat! 
 
DINSDAG 17 AUGUSTUS 
09.45 KONINKLIJKE PARADE 
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.15 ZOMERSE COCKTAIL KAART 
Maak jouw eigen vakantiekaart met een heerlijke cocktail 
erop. 
13.00 LEVEND WORDFEUD 
Wie is koning(in) wordfeud van ? 
15.00 BALSPELEN 
Leuke spelletjes met ballen. Dat zal je wel bevallen! 
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 VOSSENJACHT 
Start de zoektocht naar de vossen. Zullen ze jou te slim af 
zijn? 
 

 
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 18 AUGUSTUS 
09.45 KONINKLIJKE PARADE 
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.15 KOP EN SCHOTEL 
een met stippen of liever hartjes? 
13.00 BALLONTRAPSPEKTAKEL 
Dit mag en wil je niet missen. Kom met de hele familie 
en speel mee met dit prachtige spel! 
15.00 SPONSNET 
Dit is een spetterende activiteit in het zwembad. Kom 
je ook meedoen, je moet wel een zwemdiploma 
hebben. 
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 UNO COMPETITIE  
We spelen een heuze UNO competitie! Jullie doen 
toch zeker ook mee?  
 
DONDERDAG 19 AUGUSTUS 
09.45 KONINKLIJKE PARADE 
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.15 MAAK JE EIGEN KASTEEL 
Vandaag maken we een echt kasteel. 
13.00 RIDDER CIRCUIT 
Het leger bereidt zich voor! Dat mag niemand missen 
hoor! 
15.00 SUIKERKLONTJES RUILSPEL 
Een kiwi voor een suikerklontje en een krant voor een 
kiwi! Hoe groter hoe beter! 
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 PRINSEN EN PRINSESSENBAL 
Het is tijd voor het koninklijke bal. 
 

VRIJDAG 20 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 KABOUTERZESKAMP 
Wist je dat kabouters ook stoere spellen spelen? Kom ze 
gauw ontdekken! 
15.00 FAMILIE ENVELOPPENTOCHT 
Iedereen vindt het toch fijn om post te krijgen? Kom 
met het hele gezin kijken wat er in de enveloppen zit! 
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 VLAGGENROOF 
Weet jij samen met jou team de vlag te roven van het 
andere team?! 
 


