
Koninklijk welkom op 
't Schinkel ! 

 
 

 
 

ZATERDAG 4 JUNI 
09.45 KONINKLIJKE PARADE 
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.15 ZEEMEERMIN 
Vandaag duiken we in de magische waterwereld. 
13.00 PRINSESSEN VERSTOPPERTJE 
Met de prinsessen spelen we verstoppertje doe je 
mee? 
15.00 LENTE FOTOTOCHT 
Kan jij het hele alfabet invullen met verschillende 
lente spulletjes?  
18.30 KONINKLIJKE OPTOCHT 
Op weg 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 SLAGBAL 
Geef die bal een knal en ren zo hard je kan! Doe 
je mee?  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

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 rond de klok van 10.00 
uur ophalen. 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 5 JUNI 
09.45 KONINKLIJKE PARADE 
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.15 ZEEDIEREN 
Deze dieren zwemmen echt in de zee 
13.00 NATUURLIJK ZWEEDS LOOPSPEL 
Ren je rot en win!!! 
15.00 RECORDPOGINGEN 
Wie kan het record verslaan of een nieuw record 
neerzetten? Het beloofd spannend  te worden! 
18.30 KONINKLIJKE OPTOCHT 
Op weg 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 STRATEGO 
Wie weet de vlag te veroveren, of de maarschalk 
te verslaan? Maar pas op dat je niet tegen een 
bom aanloopt!  
 
 
MAANDAG 6 JUNI 
09.45 KONINKLIJKE PARADE 
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.15 DIERENMASKER 
Wat voor wild beest ga jij maken? Laat je tanden 
maar eens zien, tijdens deze activiteit! 
13.00 KWALLEBALLEN 
Deins je er niet voor terug een beetje vies te 
worden en ben je wel in voor een leuk spel? Dan 
moet je hier beslist bij zijn!! 
15.00 HUTTENBOUWEN 
Ga jij ook mee om jouw eigen hut te bouwen? 
 

 


