
Koninklijk welkom op 
't Schinkel ! 

 
 

 
 

DATUM: 14-19 JULI 
 
ZONDAG 14 JULI 
10.00 KONINKLIJKE PARADE  
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.30 TEUNTJES CLUB EN HUBBES HUMMELS MAAK JE EIGEN 
RING GOOI SPEL 
Je kunt er straks mee spelen, hoe leuk is dat?! 
13.00 WONDERLIJK WELKOM  
Kom al vast wat spelletjes spelen en leer de hofhouding van het 
Schinkel koninkrijk kennen. 
15.00 GEKLEURDE NEUZEN RACE 
oude kleren aan 
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 EIERESTAFETTE 8+ 
Niet te snel, dan breekt het eitje niet! 
 
 

             

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. 

Wij starten altijd bij het hofpaleis 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? 
 
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 

MAANDAG 15 JULI 
10.00 KONINKLIJKE PARADE  
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.30 TEUNTJES CLUB EN HUBBES HUMMELS KNAPZAK 
We maken een knapzak waar straks je boterhammetjes in kunnen! 
Vergeet geen plastic zak mee te nemen?  
13.00 PRINSESSEN PICKNICK 
We gaan gezellig picknicken en spelen spelletjes op het veldje! 
15.00 WATERGESCHATER 
Badkleding aan en dan meedoen aan deze fijne waterspelen! 
18.30 KONINKLIJKE OPTOCHT  
opweg naar het theater, komen wij jullie ophalen! Jij gaat toch ook 
mee? 
19.00 MINIDISCO  
We gaan lekker dansen op alle hits! 
20.00 FORTNITE LEVEND STRATEGO 8+ 
super hip, super leuk! 

 
DINSDAG 16 JULI 
10.00 KONINKLIJKE PARADE  
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.30 TEUNTJES CLUB EN HUBBES HUMMELS ROZET  
maak jouw eigen pin, super mooi! 
13.00 KONINKLIJKE BALLONNENTOCHT 
weet jij het juiste pad te bewandelen? 
13.00 HUIFKARTOCHT  €6,95 P.P 
Verzamelplaats bij het park. Meer informatie en tickets vindt u bij 
de receptie. 
15.00 FAMILIE JEU DE BOULES 
Bedenk een slimme manier om zo dicht mogelijk bij het kleine 
balletje te komen, bedenk je eigen techniek en hou deze geheim! 
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 RUGBY RONDE 8+ 
Een stoere competitie! Wie heeft er zin? Trek wel oude kleren aan! 

 



Koninklijk welkom op 
't Schinkel ! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WOENSDAG 17 JULI 
10.00 KONINKLIJKE PARADE  
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.30 TEUNTJES CLUB EN HUBBES HUMMELS KUNST ROND 
DE MONA LISA 
als een echte kunstenaar 
13.00 CHAOS  OP T SCHINKEL 
Heb je zin om een potje chaotisch te zijn. Doe mee en maak 
jezelf gek. 
15.00 HET GROTE VRIENDEN REN JE ROT SPEL 
Een leuk actief spel, waar je het zeker warm van krijgt en ook 
nog wat over je vrienden te weten komt! 
18.30 KONINKLIJKE OPTOCHT  
opweg naar het theater, komen wij jullie ophalen! Jij gaat 
toch ook mee? 
19.00 SPELTHEATER  
Vanavond gaan onze typetjes weer allerlei spelletjes spelen! 
20.00 SEIZOENSKWARTETSPEL 8+ 
Met de kaartjes uit Activiteitenkit! 
 

DONDERDAG 18 JULI 
10.00 KONINKLIJKE PARADE  
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.30 TEUNTJES CLUB EN HUBBES HUMMELS 
FIETSVERSIEREN 
Het is een feestelijke dag dus dan mag je fiets versierd 
worden! 
13.00 MINI TOUR DE FRANCE 
Neem je fiets mee want vandaag is het snel fietsen geblazen. 
Win jij die gele trui? Heb je geen fiets? Dan kan je heus ook 
mee doen hoor!! 
15.00 SUIKERKLONTJES RUILSPEL 
Een kiwi voor een suikerklontje en een krant voor een kiwi! 
Hoe groter hoe beter! 
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 IK HOU VAN HOLLAND 8+ 
Super leuke show, voor jong en oud! 

 

VRIJDAG 19 JULI 
10.00 KONINKLIJKE PARADE  
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.30 FOTOMOMENT KONINKLIJKE HOFHOUDING  
Je kunt nu met de Schinkel hofhouding op de foto! Vergeet 
je je fotocamera niet?  
13.00 DI DA DOE MAAK JE EIGEN TAFELVOETBAL 
Stel jouw beste team samen! 
14.00 HUIFKARTOCHT €6,95 P.P 
Verzamelplaats bij het park. Meer informatie en tickets 
vindt u bij de receptie. 
15.00 HUTTEN BOUWEN 
We gaan lekker hutten bouwen, doe je mee? Trek oude 
kleren aan. 
18.30 KONINKLIJKE OPTOCHT  
opweg naar het theater, komen wij jullie ophalen! Jij gaat 
toch ook mee? 
19.00 MINIDISCO  
We gaan lekker dansen op alle hits! 
20.00 WIE BEN IK? 8+ 
Kan jij de juiste vragen stellen om erachter te komen wie je 
bent? Kom dan mee doen, het wordt vast een hilarische 
boel! 

 


