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ZATERDAG 21 AUGUSTUS 
VRIJE DAG 
Het Animatieteam heeft een dagje vrij, maar morgen 
zijn ze er zeker weer bij! 
 
ZONDAG 22 AUGUSTUS 
09.45 KONINKLIJKE PARADE 
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.15 DRAKEN 
We maken prachtige draken om mee te lopen. 
13.00 WONDERLIJK WELKOM 
Kom al vast wat spelletjes spelen en leer de 
hofhouding van het Schinkel koninkrijk kennen. 
15.00 HANDICAP VOETBAL 
Een potje voetballen, maar dan wat moeilijker, wie 
durft?! 
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 ZWERKBAL 2.0 
Zoals Harry Potter het speelt maar dan net anders 

 

MAANDAG 23 AUGUSTUS 
09.45 KONINKLIJKE PARADE 
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.15 DROOMMOBIEL 
Dromen vliegen door de ruimte. Knutsel je eigen mobiel! 
13.00 PEUTERPRET  
Een uurtje speciaal voor de allerkleinsten! We gaan dansen, 
verhaaltjes vertellen, leuke spelletjes spelen, ...  
15.00 ZEEPZEIL TREFBAL 
Een sportief potje trefbal, maar dan net even iets anders. 
Kom erbij om te kijken hoe dat gaat! 
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 ALS EEN DIEF IN DE NACHT 
Hoe goed kan jij door de nacht sluipen? 
 
DINSDAG 24 AUGUSTUS 
09.45 KONINKLIJKE PARADE 
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.15 MAAK JE EIGEN DROOMHUIS 
13.00 NATUURLIJK ZWEEDS LOOPSPEL 
Ren je rot en win!!! 
15.00 HOE VER KOM JIJ? 
Wie komt het verst? Waarmee? Dat zul je nog wel zien! 
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 LABYRINT 
Weet jij met je team het einde van de doolhof te vinden?! 
 

 
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 25 AUGUSTUS 
09.45 KONINKLIJKE PARADE 
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.15 BORDJES TAS 
Maak je eigen tas, dat is toch super handig? 
13.00 TIKKIE JIJ BENT 'M 
Snel, sneller, snelst, wie o wie is 'm? 
15.00 RUN FUN 
Wordt niet moe bij dit renspel! 
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 BEST OF 7 GAMES 
Welk team wint er na 7 games gespeeld te hebben?! 
 
DONDERDAG 26 AUGUSTUS 
09.45 KONINKLIJKE PARADE 
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.15 DE DROOMBOOM 
Kom je ook je eigen droomboom knutselen? 
13.00 DROOM MEMORY 
We spelen een dromen memory. Doe jij ook mee? 
15.00 PRINSEN EN PRINSESSEN SPELLEN 
Deze spellen komen terug op elk kasteel. 
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 PYJAMA PARTY 
Doe jij ook alvast je pyjama aan? 
 

VRIJDAG 27 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 DI DA DOE IN DE NATUUR 
wat is er nou leuker dan buiten plezier hebben?! 
15.00 KONIJNENJACHT 
Rennen en tikken, maar pas op voor de jager! Het 
belooft weer spannend te worden! 
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 WIE BEN IK? 
Kan jij de juiste vragen stellen om erachter te komen 
wie je bent? Kom dan mee doen, het wordt vast een 
hilarische boel! 
 


