
Koninklijk welkom op 
't Schinkel ! 

 
 

 
 

DATUM: 27 APRIL- 3 MEI 
 
ZATERDAG 27 APRIL 
VRIJE DAG 
Het Animatieteam heeft een dagje vrij, maar morgen zijn ze er 
zeker weer bij! 

 
ZONDAG 28 APRIL 
09.45 KONINKLIJKE PARADE 
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.15 TEUNTJES CLUB EN HUBBES HUMMELS MUURKLEEDJE 
Wat een prachtige decoratie voor aan de muur! 
 
13.00 WONDERLIJK WELKOM 
Kom al vast wat spelletjes spelen en leer de hofhouding van het 
Schinkel koninkrijk kennen. 
 
15.00 KONINKLIJK TREFBAL 
Pas op voor die rondvliegende bal! Hij is op zoek naar jou! Zorg dat 
hij je niet raakt! 
 
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 LEVEND STRATEGO 
Wie weet de vlag te veroveren, of de maarschalk te verslaan? 
Maar pas op dat je niet tegen een bom aanloopt! 

 
 
 

             

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 

MAANDAG 29 APRIL 
09.45 KONINKLIJKE PARADE 
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.15 TEUNTJESCLUB EN HUBBES HUMMELS PASTAKETTING 
Een coole ketting maken maar dan met pasta? Kom snel! 
 
13.00 PRINSESSEN VERSTOPPERTJE  
Met de prinsessen spelen we verstoppertje doe je mee? 
 
15.00 MAGISCHE WATERSPELEN 
Kom meedoen met deze magische spelletjes. Maar pas op: je kunt 
wel nat worden! 
 
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 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? 

 

DINSDAG 30 APRIL 
09.45 KONINKLIJKE PARADE 
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.15 TEUNTJES CLUB EN HUBBES HUMMELS FLEURIGE 
BLOEMETJES KNUTSELEN 
Ruiken ze ook zo lekker? 
 
13.00 KONING LODEWIJK'S SCHATZOEKEN  
We gaan met de Hofhouding op pad om een mooie schat te zoeken, 
Help je mee? 
 
15.00 APENKOOI 
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 LODEWIJKS BEDTIJD VERHALEN 
Koning Lodewijk gaat een betoverend bedtijdverhaal lezen uit één 
van zijn favoriete boeken.  
 
20.00 HAKOBAL  
Scoor jij de meeste punten? 

 



Koninklijk welkom op 
't Schinkel ! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WOENSDAG 1 MEI 
09.45 KONINKLIJKE PARADE 
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.15 TEUNTJES CLUB EN HUBBES HUMMELS BIJZONDER 
SCHILDERIJ 
Speciaal, fantastisch en bijzonder... ook benieuwd wat wij 
gaan maken? 
 
13.00 STRIJD IN HET SPINNERIJK LEVEND KWARTET  
Vier van dezelfde, dan is het goed! Lekker actief rennen! 
 
15.00 JEU DE VOETBOULES  
Wie kan er het beste mikken?!  
 
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 KONINKLIJK DIERENGELUIDENSPEL  
Blaf je als een hond of kraai je als een haan? De hele familie 
mag meedoen! 

 
DONDERDAG 2 MEI 
09.45 KONINKLIJKE PARADE 
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.15 TEUNTJES CLUB EN HUBBES HUMMELS KOP EN 
SCHOTEL 
een met stippen of liever hartjes? 
 
13.00 KONINKLIJKE REN JE ROT  
Een leuk actief spel, waar je het zeker warm van krijgt! 
 
15.00 OEFENEN PLAYBACKSHOW 
Kom je ook oefenen vanmiddag?  
 
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 PLAYBACKSHOW  
De kinderen hebben hun best gedaan, en zullen voor u op het 
podium gaan staan! 

 

VRIJDAG 3 MEI 
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? 
 
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 OUDERS TEGEN DE KINDEREN VOETBAL  
Welk team van coole papas en mamas neemt het op tegen 
het team van sportieve kids? Bij voldoende deelnemers 
maken we er een toernooitje van! 

 


