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DATUM: 17 - 23 AUGUSTUS 
 
ZATERDAG 17 AUGUSTUS 
VRIJE DAG  
Het Animatieteam heeft een dagje vrij, maar morgen zijn ze er 
zeker weer bij! 
 

ZONDAG 18 AUGUSTUS 
10.00 KONINKLIJKE PARADE  
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.30 TEUNTJES CLUB EN HUBBES HUMMELS DROMENVANGER  
Slaap je niet zo lekker kom dan een dromenvanger maken. 
13.00 WONDERLIJK WELKOM  
Kom al vast wat spelletjes spelen en leer de hofhouding van het 
Schinkel koninkrijk kennen. 
15.00 DOBBELSPELEN  
Kan jij goed gooien met een dobbelsteen? Dan moet je toch echt 
wel mee komen spelen! 
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 WEERWOLVEN VAN WAKKERDAM 8+ 
Een spannend spel... Red het dorp voor de weerwolven iedereen 
te pakken krijgen. 

             

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 19 AUGUSTUS 
10.00 KONINKLIJKE PARADE  
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.30 TEUNTJES CLUB EN HUBBES HUMMELS PANFLUIT  
Fluit de mooiste melodietjes 
13.00 KONINKLIJKE 'BIZON'DERE TIKSPELEN  
Leuke en grappige tikspelletjes in de Indianensfeer.  
15.00 MINI WATER 6 KAMP  
Ben jij een ster in het scoren bij deze spelen? Kom ook en laat 
iedereen versteld staan! 
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 INDIANENTESTEN 8+ 
Nu moet je laten zien dat je elke veer waard bent. Boogschieten, 
Sluipen, Arendsblik, Zoekspelletjes, Rooksignalen en paardrijden 
zonder zadel. Dit is alleen voor echte indianen. 
 

DINSDAG 20 AUGUSTUS 
10.00 KONINKLIJKE PARADE  
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.30 TEUNTJES CLUB EN HUBBES HUMMELS PIJL EN BOOG  
Altijd handig voor in de natuur! 
13.00 PRINSESSEN GEZELLIGE SPELLETJES  
Een spel om je op te verheugen, want in de vakantie geniet je met 
volle teugen! 
13.00 HUIFKARTOCHT €6,95 P.P 
Verzamelplaats bij het park. Meer informatie en tickets vindt u bij 
de receptie. 
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 LODEWIJKS BEDTIJD VERHALEN  
Koning Lodewijk gaat een betoverend bedtijdverhaal lezen uit één 
van zijn favoriete boeken.  
20.00 DE LACHENDE TOTEM 8+ 
Zoek die ene lachende totem en win de meeste punten! 
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WOENSDAG 21 AUGUSTUS 
10.00 KONINKLIJKE PARADE  
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.30 TEUNTJES CLUB EN HUBBES HUMMELS INDIANENTOOI  
Een echte indiaan moet zijn veren verdienen. Natuurlijk slaan 
wij deze stap over en maken we een weelderige indianentooi 
met iedereen!  
13.00 KONINKLIJKE SPOREN SPEUREN  
Wie heeft als eerste alle sporen gespeurd? Let wel op voor de 
sissende slang! 
15.00 INDIANENSPELLETJES  
In het bos, in het bos wonen indianen, ze eten niet, ze 
drinken niet ze schieten met bananen! Doe je ook mee met 
de spelletjes? 
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 GEKLEURDE NEUZEN RACE 8+ 
De mooiste kleuren komen voorbij, ben jij de snelste? 
 

DONDERDAG 22 AUGUSTUS 
10.00 KONINKLIJKE PARADE  
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.30 TEUNTJES CLUB EN HUBBES HUMMELS 
INDIANENSIERADEN  
We maken allerlei mooie indianensieraden met natuurlijke 
materialen en wisselen deze uit met de indianen van de 
andere bevriende stammen. 
13.00 KONINKLIJKE INDIANENTIPI BOUWEN  
tipisch he?! Indianen wonen het hele jaar door in een tent die 
ze een 'tipi' noemen. Wij gaan ook tipi's bouwen! 
13.00 HUIFKARTOCHT €6,95 P.P 
Verzamelplaats bij het park. Meer informatie en tickets vindt 
u bij de receptie. 
15.00 GEIN OP HET PLEIN  
Kom je ook gezellig kijken en meedoen met de gein die wij 
hebben op het plein? 
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 WILD THINGS 8+ 
Niet bang voor een potje ruige spelen zoals buikschuiven, 
zeepzeilrugby, krachtspelen,...enz.? Laat maar eens zien hoe 
taai je bent! 

 

VRIJDAG 23 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 DI DA DOE IN DE NATUUR  
wat is er nou leuker dan buiten plezier hebben?! 
15.00 HAKOBAL  
Scoor jij de meeste punten? 
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+ 
Weet jij samen met jou team de vlag te roven van het 
andere team?! 

 


