
Koninklijk welkom op 
't Schinkel ! 

 
 

 
 

DATUM: 24 -30 AUGUSTUS 
 
ZATERDAG 24 AUGUSTUS 
VRIJE DAG  
Het Animatieteam heeft een dagje vrij, maar morgen zijn ze er 
zeker weer bij! 
 

ZONDAG 25 AUGUSTUS 
10.00 KONINKLIJKE PARADE  
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.30 TEUNTJES CLUB EN HUBBES HUMMELS ACCORDEON 
VOGEL  
Pas op straks vliegt hij weg! 
13.00 WONDERLIJK WELKOM  
Kom al vast wat spelletjes spelen en leer de hofhouding van het 
Schinkel koninkrijk kennen. 
15.00 APENKOOI  
Laat je niet vangen in de kooi, dat is helemaal niet zo mooi! 
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 FIND ME 8+ 
Alleen echte slimme lui weten je te vinden. 

             

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 26 AUGUSTUS 
10.00 KONINKLIJKE PARADE  
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.30 TEUNTJES CLUB EN HUBBES HUMMELS 3D VLINDER  
Lekker vladderen, hij lijkt net echt! 
13.00 KONINKLIJKE DOBBELSPELEN   
Kom jij ook snel aanhollen om met de dobbelsteen je kansen te 
bekijken?  
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 DIAMANT SMOKKEL 8+ 
Dat is de moeite waard! Je moet er alleen wel goed je aandacht bij 
houden! 

 
DINSDAG 27 AUGUSTUS 
10.00 KONINKLIJKE PARADE  
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.30 TEUNTJES CLUB EN HUBBES HUMMELS BLAAS KIKKER  
Een kikker met een uitrollende tong, zo vangt hij dus al die vliegen! 
13.00 PRINSESSEN CAKEJES VERSIEREN  
We maken prachtige cakejes en eten ze daarna lekker met z'n allen 
op! 
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 SEIZOENSKWARTETSPEL 8+ 
Met de kaartjes uit Activiteitenkit! 

 



Koninklijk welkom op 
't Schinkel ! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WOENSDAG 28 AUGUSTUS 
10.00 KONINKLIJKE PARADE  
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.30 TEUNTJES CLUB EN HUBBES HUMMELS BLOEMEN 
KUNST  
Zet de bloemetjes maar buiten. 
13.00 KONINKLIJK BEZEM ESTAFETTE  
De leukste estafettes! Rennen, vliegen, bezemen en in de rij! 
En ben je de eerste? Dan ben je blij! 
15.00 BUIKSCHUIVEN   
Wie durft, wie waagt, wie komt het verst? 
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 CHAOS  8+ 
Heb je zin om een potje chaotisch te zijn. Doe mee en maak 
jezelf gek. 
 

DONDERDAG 29 AUGUSTUS 
10.00 KONINKLIJKE PARADE  
wij komen de velden over, lopen jullie mee? 
10.30 TEUNTJES CLUB EN HUBBES HUMMELS FRUITHANGER  
Voor de vitamines van vandaag! 
13.00 PRINSESSEN KRINGSPELEN  
Hee, hallo, kom maar in de kring? Van alles wat, lijkt jou dat 
ook wat?  
13.00 HUIFKARTOCHT €6,95 P.P 
Verzamelplaats bij het park. Meer informatie en tickets vindt 
u bij de receptie. 
15.00 KRUISPUNTENSPEL  
Wat voor hilarisch doen we nu weer op het park? We komen 
naar je toe!! 
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 DIERENGELUIDENSPEL 8+ 
Blaf je als een hond of kraai je als een haan? De hele familie 
mag meedoen! 

 

 

VRIJDAG 30 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 MINIONS  
Benieuwd wat we gaan doen? Kom snel kijken! 
15.00 BUSKRUIT  
Een tof spel voor iedereen. Dus zorg dat je erbij bent! 
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 VOETBAL 8+ 
Zin om een balletje te trappen? Neem je vrienden gezellig 
mee!  

 


