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't Schinkel ! 

 
 

 
 

DATUM: 20-26 JULI 
 
ZATERDAG 20 JULI 
VRIJE DAG  
Het Animatieteam heeft een dagje vrij, maar morgen zijn ze er 
zeker weer bij! 
 

ZONDAG 21 JULI 
10.00 KONINKLIJKE PARADE  
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.30 TEUNTJES CLUB EN HUBBES HUMMELS BORDJES TAS  
Maak je eigen tas, dat is toch super handig? 
13.00 WONDERLIJK WELKOM  
Kom al vast wat spelletjes spelen en leer de hofhouding van het 
Schinkel koninkrijk kennen. 
15.00 ALLES-BAL  
Welk spel we spelen? Het kan alle kanten op gaan! 
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 GEZELLIGE SPELLETJES 8+ 
Een spel om je op te verheugen, want in de vakantie geniet je met 
volle teugen! 
 

             

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 22 JULI 
10.00 KONINKLIJKE PARADE  
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.30 TEUNTJES CLUB EN HUBBES HUMMELS SPINDRUM  
Je eigen speelgoed maken is toch wel echt het leukste! 
13.00 PRINSESSEN DE TOCHT VAN HANS EN GRIETJE  
Vinden jullie de weg wel weer terug? 
15.00 SPETTERSPELEN  
We spetteren elkaar lekker nat. Doe je mee? 
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 SPROOKJES PARCOURS 8+ 
In welk sprookje ben je nu beland? 
 

DINSDAG 23 JULI 
10.00 KONINKLIJKE PARADE  
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.30 TEUNTJES CLUB EN HUBBES HUMMELS TOVERSPIEGEL  
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is de mooiste van het land? 
13.00 KONINKLIJKE ENVELOPPENTOCHT  
Iedereen vindt het toch fijn om post te krijgen? Kom snel kijken wat 
er in de enveloppen zit! 
14.30 HUIFKARTOCHT €6,95 P.P 
Verzamelplaats bij het park. Meer informatie en tickets vindt u bij 
de receptie. 
15.00 DOBBELSPELEN   
Gooi met de dobbelsteen en speel een spel. Doe jij ook mee? 
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 FIND ME!  8+ 
Alleen echte slimme lui weten je te vinden. 
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WOENSDAG 24 JULI 
10.00 KONINKLIJKE PARADE  
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.30 TEUNTJES CLUB EN HUBBES HUMMELS RIDDERHELM  
Het hoofd moet goed beschermd worden voor het avondspel! 
13.00 ZIT VOLLEYBAL  KONINKLIJK 
Het lijkt makkelijk maar.... Kom het maar eens proberen!  
15.00 SPORTSPETTERS  
Lekker sporten twee aan twee, daar doet hopelijk je hele 
familie aan mee! 
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! 
19.00 NATUURWANDERLING ONDER LEIDING VAN GIDS 
YVONNE € 5,50 p.p. 
Verzamelen bij  Schenkenshul nabij camping ’t Schinkel. Meer 
informatie en tickets vindt u bij de receptie. 
20.00 RIDDERCIRCUIT 8+ 
We gaan spellen doen die ridders in de Middeleeuwen ook 
deden. Van deze oefeningen werden ze goede ridders. 
 

DONDERDAG 25 JULI 
10.00 KONINKLIJKE PARADE  
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.30 TEUNTJES CLUB EN HUBBES HUMMELS MOBIEL 
SNEEUWWITJE  
We maken een sprookjesachtige mobiel om op te hangen. 
13.00 PRINSESSEN TIKKERTJE  
Wie kan de prinses redden? En wie bewaakt haar het beste? 
15.00 NATUURLIJKGOED ZOEKEN  
Vind jij dit als eerste? 
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 SPROOKJES VOSSENJACHT 8+ 
Er lopen rare typetjes rond. Kun jij ze allemaal vinden?! 

 

VRIJDAG 26 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 RIDDERS  
Na vandaag mag jij jezelf een echte ridder noemen. 
15.00 VOETBALGAMES  
Kun jij koppen, dribbelen of coole trucjes? Dit kun je hier 
gezellig oefenen met ons! 
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 VLAGGENROOF 8+ 
Welk team weet de vlag te veroveren! 

 


