Het land Berkenrhode is een prachtig land, vol bos en
avontuur. Het land is trots op haar bekendste inwoners:
Berkje en de bosvrienden, mevrouw Berkenboom, Sjef de
Boswachter, Coen en Toet en hun nichtje Sproet . Zij
beleven altijd de tofste avonturen met elkaar.

Kinderprogramma
Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar

De bosvrienden zijn behoorlijk in paniek! De complete
voedselvoorraad van het bos is verdwenen. Hoe kan dat nu
toch? Dit is een regelrechte ramp. De dieren kunnen in de
winter niet zonder voedsel. En het bos kan natuurlijk niet
zonder de dieren. Iedereen zit met de handen in het haar.
De tijd is te kort om weer helemaal opnieuw te beginnen.
Sjef is normaal gesproken een hele zomer bezig om de
voedselvoorraad aan te leggen. We moeten iets
verzinnen? Heb jij een idee? Ga jij met ons mee op
avontuur?
Vanaf vrijdagavond maken de Bosvrienden zich op voor
Heksenrhode. Ons eigen Halloween-feest in het land
Berkenrhode.

De verdwenen voedselvoorraad
& Heksenrhode
Dit programma is geproduceerd door
Van Straat tot Laan BV
in opdracht van Park Berkenrhode

25 oktober t/m 31 oktober

Dinsdag 26 oktober

Woensdag 27 oktober

Donderdag 28 oktober

09.30 - 10:15
De Ochtendkrant

09.30 - 10:15
De Ochtendkrant

09.30 - 10:15
De Ochtendkrant

13:00 - 14:30
Speuren naar sporen

13:00 - 14:30
De Voedselbunker

13:00 - 14:30
De voedselsorteermachine

Ga jij mee het bos ?

16:30 - 17:00
De krantenbezorgers
De bosvrienden komen bij jou thuis
langs

19:00 - 20:00
Avontuur in de nacht

Bouw mee met de bosvrienden

16:30 - 17:00
Het grote voedselkwartet
19:00 - 20:00
Ontmaskerd!

16:30 - 17:00
Het vogelvoer
19:00 - 20:00
Eind goed al goed

Vrijdag 29 oktober
09.30 - 10:15

De Ochtendkrant
13:00 - 14:30

De welverdiende ontlading
16:30 - 17:00

De krantenbezorgers
Vanaf vanavond start een nieuw
avontuur: Heksenrhode

19:00 - 20:00

Heksenbal

Een avontuurlijk avondspel

Zaterdag 30 oktober

Zondag 31 oktober

09.30 - 10:15
De Ochtendkrant

09.30 - 10:15
Ochtendgymnastiek

13:00 - 14:30
Heksen en monsters

13:00 - 14:30
De Heksenspelen

16:30 - 17:00
Griezelig avondverhaal
19:00 - 20:00
Heksenprut

Waar vier jij kerst?
De Bosvrienden zijn de komende
weken druk in de weer met allerlei
andere werkzaamheden. Het was
onwijs leuk om samen met jou op
avontuur te gaan. Wij hebben heel
veel plezier gehad.
Met de kerstdagen zijn wij er weer
met nieuwe avonturen.
Wie zien wij jou dan weer hier in het
land Berkenrhode en anders zien wij
jou vast weer een andere keer. e

Bij alle activiteiten wordt
verzameld in de hangout van
Coen en Toet. Dit is in de
theatertent tegenover het
restaurant.
Bij slecht weer of
onvoldoende deelname kan
een andere activiteit worden
aangeboden.

