
We leven in een prachtig land, vol bos en avontuur. Het
land is trots op haar  inwoners:  de bosvrienden. Mevrouw
Berkenboom, Sjef de Boswachter, Coen Fatsoen en Toet
Grootvoet. Zij beleven altijd de tofste avonturen met
elkaar.

Elk jaar met Pasen geven de inwoners van het land elkaar
een paasei cadeau. Daarmee wensen zij elkaar een
vuchtbaar jaar en dat alle wensen mogen uitkomen.
Koning Rhode geeft zijn vrouw elk jaar een prachtig
versierd ei, gemaakt door de beste juwelier uit de buurt
met de duurste materialen. De koningin is heel zuinig op
die eieren en bewaart ze goed in de schatkamer van het
paleis.
Maar nu is er een groot probleem: alle eieren van de
koningin zijn weg uit de schatkamer! Wie heeft ze
meegenomen? En hoe komen ze weer terug? Help jij de
bosvrienden mee om dit mysterie op te lossen?

Kinderprogramma

vrijdag 2 april t/m maandag 5 aprilDit programma is geproduceerd door 
Van Straat tot Laan BV

in opdracht van Park Berkenrhode

Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar

Het koninklijke ei



10:00 - 11:00 
De Ochtendkrant 

 

13:00 - 14:30 
Sporen van de dader

Ga samen met Coen en Toet op zoek
naar sporen in en om het land. Kun

jij ontdekken wie de dader is?
 

17:00 - 17:30 
Gevonden spullen-kwartet

 

19:00 - 20:00
Smokkel de eieren

Een avontuurlijk avondspel
 

17:00 - 17:30 
Paaskrant wordt bij jou

thuis bezorgd!
 

19:00 - 20:00
Paniek in de tent

Tof spel voor jongere en oudere
kinderen.

 

10:00 - 11:00 
De Ochtendkrant 

 

13:00 - 14:30 
De Berkenrhodense

Paasspelen
De coolste en gekste spellen met

eieren. Coen en Toet gaan helemaal
los. Bij wie hoor jij?

 

14:30
Uitzwaaien

 

10:00 - 11:00 
De Ochtendkrant 

 

13:00 - 14:30 
Detectives van het land 

Coen en Toet gaan op zoek naar de
eieren van de koningin. Help jij mee

zoeken?
 

17:00 - 17:30 
Het paasverhaal

 

19:00 - 20:00
Paasbroodjes bakken

Voor alle activiteiten geldt dat er wordt

verzameld bij de hangout van Coen en Toet,

tenzij anders aangegeven. Bij slecht weer of

onvoldoende deelname wordt er een

vervangende activiteit georganiseerd.

Maandag 5 april

Vrijdag 2 april

Zaterdag 3 april

Zondag 4 april


