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DATUM: 27 JULI – 02 AUGUSTUS 
 
ZATERDAG 27 JULI 
VRIJE DAG  
Het Animatieteam heeft een dagje vrij, maar morgen zijn ze er 
zeker weer bij! 

 
ZONDAG 28 JULI 
10.00 KONINKLIJKE PARADE  
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.30 TEUNTJES CLUB EN HUBBES HUMMELS RUIMTEVAARTPAK  
Wil jij, net als een astronaut, een echt ruimtevaartpak hebben? 
We gaan er vandaag een knutselen! 
13.00 WONDERLIJK WELKOM  
Kom al vast wat spelletjes spelen en leer de hofhouding van het 
Schinkel koninkrijk kennen. 
15.00 BUSKRUIT  
Ja, ja een spel speciaal voor jullie! Dit kan wel eens heel spannend 
worden! 
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 UFO RUIMTE GAME 8+ 
Een spannend en snel spel tussen de planeten van ons 
zonnestelsel.  

             

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 29 JULI 
10.00 KONINKLIJKE PARADE  
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.30 TEUNTJES CLUB EN HUBBES HUMMELS RAKET  
Ga je naar de maan of liever langs Mars? 
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 LEVEND KWARTET 8+ 
Vier dezelfde, daar gaat het om! Maar nu vier dezelfde personen! 
Kom mee en kijk hoe dit gaat! 
 

DINSDAG 30 JULI 
10.00 KONINKLIJKE PARADE  
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.30 TEUNTJES CLUB EN HUBBES HUMMELS WATERZUIVERING  
Maak jouw eigen waterzuivering. Neem je zelf een PETfles mee? 
10.30  HUIFKARTOCHT €6,95 P.P 
Verzamelplaats bij het park. Meer informatie en tickets vindt u bij 
de receptie. 
13.00 PRINSESSEN FOTOSPEURTOCHT  
Wat zie je op de foto's staan? Een tocht waarbij opgelet moet 
worden hoor! 
15.00 SCHOT OP DOEL  
Vrije trappen, penalty's of latje schieten! Ben jij de beste schutter? 
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 CRAZY SCIENCE SHOW 8+ 
kom je proefjes doen? 
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WOENSDAG 31 JULI 
10.00 KONINKLIJKE PARADE  
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.30 TEUNTJES CLUB EN HUBBES HUMMELS PLANETEN 
MOBIEL  
Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus en 
Neptunus zijn van de partij, jij toch ook? 
13.00 KONINKLIJK VERKLEED ESTAFETTE  
Wie kan zich het snelst verkleden?! We zoeken het uit bij de 
verkleed estafette! 
15.00 SPORTSPETTERS  
Wil je er nog lekker even tegenaan, dan moet je zeker nog 
aan het sporten gaan! 
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 DOUANESPEL 8+ 
Een douane in het midden, en zie er maar eens langs te gaan! 
Met goede tactieken moet dat lukken! 
 

DONDERDAG 1 AUGUSTUS 
10.00 KONINKLIJKE PARADE  
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.30 TEUNTJES CLUB EN HUBBES HUMMELS 
LETTERKNUTSEL  
Jouw eigen letter zo mooi mogelijk maken! 
13.00 PRINSESSEN SKIPPYBALRACE  
Hop en hop en hop! Springen en stuiteren en proberen  het 
parcours als eerste af te leggen! Wat een pret! 
13.00 HUIFKARTOCHT €6,95 P.P 
Verzamelplaats bij het park. Meer informatie en tickets vindt 
u bij de receptie. 
15.00 VOLLEYBAL  
Snel die bal over het net, maar zorg dat de tegenstander je 
niet voor gek zet. We hebben speciale spelregels zodat 
iedereen mee kan doen! 
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 MARIO PARTY 8+ 
wie verslaat Bowser?! 

 

VRIJDAG 2 AUGUSTUS 
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 GOOGLE SUGGESTIE: MAAK JE EIGEN 
SLIJM  
Glibber glabber magisch proefje 
15.00 ZEEPZEIL TREFBAL  
Trefbal, rugby of buikschuiven. Het kan allemaal vanmiddag. 
We maken er een dolle boel van! 
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 JACHTSEIZOEN 8+ 
Een spannend achtervolgingsspel! 

 


