
Koninklijk welkom op 
't Schinkel ! 

 
 

 
 

DATUM: 30 MEI – 2 JUNI 
 
DONDERDAG 30 MEI 
09.45 KONINKLIJKE PARADE  
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.15 TEUNTJES CLUB EN HUBBES HUMMELS 
FRUITHANGER 
Voor de vitamines van vandaag! 
 
13.00 KONINKLIJKE SUPERSONISCHE REN- EN 
TIKSPELLETJES  
Laat je supersnelheid maar zien! 
 
15.00 BOER WAAR ZIJN MIJN KIPPEN SPEL 
Hoeveel kippen is de boer al kwijt en hoeveel vossen liggen 
er op de loer? Kom en doe mee! 
 
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 VLAGGENROOF  
Welk team weet de vlag te veroveren! 

 
  

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 09.45 slaat. Tegen de avond zal de 
Hofhouding jullie komen ophalen voor de Koninklijke 
optocht om 18.30 uur. 

Wij starten altijd bij het Pretpaleis! Mochten wij hier 
niet zijn tijdens een activiteit, kan je hier lezen waar we 
wel zijn!| 
 
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? 
 
We verzamelen voor het koninklijk vermaak steeds bij 
de genoemde plek.  
 
Koning Lodewijk hoopt jullie snel te zien! 
 
Hoogachtend,  
Hofhouding 't schinkel 

VRIJDAG 31 MEI 
09.45 KONINKLIJKE PARADE  
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.15 TEUNTJES CLUB EN HUBBES HUMMELS RAKET 
Ga je naar de maan of liever langs Mars? 
 
13.00 PRINSESSEN DISNEY SPEURTOCHT  
Hoeveel weet jij van Disney? We merken het vanzelf met 
deze speurtocht. 
 
15.00 BRITSE BULLDOG  
Trekken en stoeien. Het wordt een grote chaos! Slimheid en 
spierballen kunnen allebei van pas komen! 
 
18.30 KONINKLIJKE OPTOCHT  
opweg naar het theater, komen wij jullie ophalen! Jij gaat 
toch ook mee? 
19.00 KONINKLIJKE MINIDISCO DANSAVOND 
We dansen alle maal leuke mini disco liedjes! Dans je mee? 
 
20.00 FAMILIE ESTAFETTE  
Gezellig samen met heel de familie leuke estafettes spelen. 

 



Koninklijk welkom op 
't Schinkel ! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ZATERDAG 1 JUNI 
09.45 KONINKLIJKE PARADE  
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.15 TEUNTJES CLUB EN HUBBES HUMMELS BIJEN 
HONINGRAAT  
Bzz.. Bzz, wat een mooi karwei! 
 
13.00 APENKOOI IN HET APENWOUD 
Erop en eronder. Laat je niet vangen! Wat een 
avontuur in de speeltuin!! 
 
18.30 KONINKLIJKE OPTOCHT  
opweg naar het theater, komen wij jullie ophalen! Jij 
gaat toch ook mee? 
19.00 KONINKLIJK THEATERAVONTUUR SPELLETJES 
TIJD 
Wat hebben de hoogheden vandaag weer beleefd? 
 
20.00 WILD THINGS  
Niet bang voor een potje ruige spelen zoals 
buikschuiven, zeepzeilrugby, krachtspelen,...enz.? Laat 
maar eens zien hoe taai je bent! 

 
ZONDAG 2 JUNI 
09.45 KONINKLIJKE PARADE  
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.15 TEUNTJES CLUB EN HUBBES HUMMELS DI DA 
DOE IN DE NATUUR 
In de natuur bleef je toch de tofste dingen? 
 
13.00 FOTOMOMENT KONINKLIJKE HOFHOUDING EN 
DIPLOMA UITREIKING 
Je kunt nu met de Schinkel hofhouding op de foto! 
Vergeet je je fotocamera niet?  
 


