
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.

Mevrouw Berkenboom heeft een brief gekregen van de
Heidekoningin Caluna. Ze is  ontwaakt op een plek die ze
niet kent en ze begrijpt niet goed wat er gebeurd is. Nu
maakt ze zich natuurlijk ontzettend veel zorgen. Wat nu
als zij haar belangrijkste taak niet kan uitvoeren: het op
orde maken van de heide voor de winter. Help jij de
Bosvrienden om uit te zoeken wat er is gebeurd. Zal  het
ons lukken om en de Heidekoningin te vinden?

Vanaf vrijdagavond gaan de Bosvrienden De Ultieme
Uitdaging aan. Hoe dat nu allemaal precies zit hoor je
vrijdagavond.  

Kinderprogramma

19 oktober t/m 24 oktoberDit programma is geproduceerd door 
Van Straat tot Laan BV

in opdracht van Park Berkenrhode

De verdwenen heidekoningin &
De Ultieme Uitdaging

Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar



09.30 - 10:15 
De ochtendkrant

 
13:00 - 14:30 
Wie ben ik?!

Doldwaze speurtocht 
 

16:30 - 17:00 
De krantenbezorgers

De bosvrienden komen bij jou thuis
langs

 
19:00 - 20:00

De Bosstrategen
Een avontuurlijk avondspel 

 

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: De Ultieme Uitdaging

 
19:00 - 20:00

Geen tijd te verliezen!
Een avontuurlijk avondspel 

 
 
 

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.

Dinsdag 19 oktober Vrijdag 22 oktober

09.30 - 10:15 
De Ochtendkrant  

 

13:00 - 14:30 
Uitdaging in het bos

 
16:30 - 17:00 

Drie uitdagingen op een rij
 

19:00 - 20:00
De onvoorspelbare uitdaging

Zaterdag 23 oktober
09.30 - 10:15 

Ochtendgymnastiek
 

13:00 - 14:30 
De allesbeslissende

uitdaging
 

Zondag 24 oktober
Vandaag zijn de Bosvrienden niet in

het land. Vanaf morgen start een
nieuw avontuur: De Verdwenen

Voedselvoorraad.
 

Ga met de Bosvrienden mee op een
nieuw avontuur. Ben jij er

morgenochtend om 09.30 uur weer
bij? 

 
Het programma voor komende week

kun je ophalen bij de receptie
 

Maandag 25 oktober

09.30 - 10:15 
De Ochtendkrant 

 

13:00 - 14:30 
De kneuterbeuker

 
16:30 - 17:00 

Alle kneuters nog aan toe
 

19:00 - 20:00
De Code Krakers

Weet jij de code te kraken?

Donderdag 21 oktober
09.30 - 10:15 

De Ochtendkrant
 

13:00 - 14:30 
Kom maar op als je durft

Speuren naar aanwijzingen

 
16:30 - 17:00 

Levend kwartet
 

19:00 - 20:00
De nachtwacht

Hoe dapper en ondeugend ben jij?

Woensdag 20 oktober 


