
Koninklijk welkom op 
't Schinkel ! 

 
 

 
 

DATUM: 8 – 10 JUNI 
 
ZATERDAG 8 JUNI 
09.45 KONINKLIJKE PARADE  
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.15 TEUNTJES CLUB EN HUBBES HUMMELS AFRIKAANSE 
HUISJES 
Een huis in Afrikaanse sferen. 
 
13.00 IN HET SPINNENRIJK VOGELS EN WORMEN 
TIKSPELEN 
Beweeg als een worm of vlieg als een vogel. 
 
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 KONINKLIJK THEATERAVONTUUR SPELLETJES TIJD 
Wat hebben de hoogheden vandaag weer beleefd? 
 
20.00 SUIKERKLONTJES RUILSPEL 
Een kiwi voor een suikerklontje en een krant voor een kiwi! 
Hoe groter hoe beter! 

 
  

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 

ZONDAG 9 JUNI 
09.45 KONINKLIJKE PARADE  
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.15 TEUNTJES CLUB EN HUBBES HUMMELS DISCOBRIL 
Wij maken super coole discobrillen! Jij wil er vast ook 1! 
 
13.00 PRINSESSEN HINKEL DE PINKEL 
Hinkel de pinkel, ik kan het wel op 1 been! Maar liever sta ik 
er op twee! 
 
15.00 SPETTERENDE SPORTMIDDAG 
Een middag vol sportief spelplezier voor de kleinsten! Leef je 
uit en sport je suf! 
 
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 HANDDOEKVOLLEY 
Volleyballen zonder je handen? Dat kan niet! Natuurlijk kan 
dat wel! Met een handdoek als vangnet. Probeer het uit!  

 



Koninklijk welkom op 
't Schinkel ! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MAANDAG 10 JUNI 
09.45 KONINKLIJKE PARADE  
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.15 TEUNTJES CLUB EN HUBBES HUMMELS DI DA 
DOE KNUTSEL!! 
Wie weet wat wij vandaag gaan maken? 
 
13.00 FOTOMOMENT KONINKLIJKE HOFHOUDING EN 
DIPLOMA UITREIKING 
Je kunt nu met de Schinkel hofhouding op de foto! 
Vergeet je je fotocamera niet?  
 


