
Het land Rhederlagen is een prachtig land, vol water, bos
en avontuur. Het land is trots op haar bekendste
inwoners: de bos- watervrienden. Mevrouw Berkenboom,
Sjef de boswachter, Coen en Toet en hun nichtje Sproet
beleven altijd de tofste avonturen met elkaar.

Sjef de Boswachter heeft in het land een koffer gevonden.
Natuurlijk worden er wel eens vaker spullen in het land
aangetroffen die er niet thuis horen, maar deze vondst is
wel erg speciaal. Want wie vergeet nu zomaar zijn of haar
koffer? Van wie zou deze koffer zijn en waarom is de
koffer in het bos achtergebleven. Help jij de bosvrienden
mee om achter dit koffermysterie te komen? 

Belangrijk: 
- activiteiten vinden plaats in de hangout van Coen & Toet
(animatieruimte) aan het horecaplein De Rhederlaag, tenzij
anders aangegeven,
- bij activiteiten met een foto-pictogram kunnen foto's
worden gemaakt die worden gebruikt voor promotie- en
marketingdoeleinden. 

Kinderprogramma

26 mei 2022 t/m 29 mei 2022 Dit programma is geproduceerd door 
Code 0 Producties

in opdracht van Succes Holidayparcs

De vergeten koffer

Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar
In het land Rhederlagen



Bij alle activiteiten wordt verzameld in de hangout van Coen & Toet (animatieruimte) aan het horecaplein De Rhederlaag.
Bij slecht weer of onvoldoende deelname kan een andere activiteit worden aangeboden.

Staat er een            bij een activiteit, dan betekent dit dat door de organisatie foto's worden gemaakt. 
Deze foto's worden gebruikt voor promotie- en marketingdoeleinden.

Vond jij het leuk?
Heb jij het naar je zin met de

Bosvrienden, laat dan een

review achter of tag Code 0
producties of het park

Rhederlaagse Meren in een

bericht op sociale media! 
 

 
 

10:30 - 11:15 
Nieuws van de dag

De Bosvrienden nemen je mee langs
het belangrijkste nieuws uit het land

Rhederlagen
 

13:30 - 15:00 
De uitdagende uitdaging

Durf jij de uitdagingen aan?
 

16:00 - 16:30 uur
Een wonderlijke ontmoeting

Een theatrale vertelling

 
19:00 - 20:00 uur

De welverdiende ontlading
Gewoon een tof spel

10:30 - 11:15 
Nieuws van de dag

De Bosvrienden nemen je mee langs
het belangrijkste nieuws uit land

Rhederlagen

 
13:30 - 15:00 

Huttenbouwen
Bouw jij de tofste hut van het land?

 
16:00 - 16:30 

Kofferkwartet
Laten we alles nog eens op een rijtje

zetten

 
19:00 - 20:00

Een spel voor de koffer
Een lekker energiek avondspel

 10:30 - 11:15 
Nieuws van de dag

De Bosvrienden nemen je mee langs
het belangrijkste nieuws uit het

Land Rhederlagen
 

13:30- 15:00 
KofferEstafette 

Hoe snel ben jij eigenlijk met
koffers?

 
v,a, 16:00 

Nu we er toch zijn
Coen en Toet komen bij jou thuis

langs voor een eerste kennismaking.  

 
19:00 - 20:00

Een nader onderzoek
Een avondspeurtocht

Donderdag 26 mei Zaterdag 28 meiVrijdag 27 mei

10:30- 11:15 
Ochtendgymnastiek

Gooi al je spieren lekker  los met
Coen en Toet 

 

13:30 - 15:00 
De Rhederlaagse spelen

Speel mee met de leukste spellen
met Coen & Toet

 
 
 
 

Zondag 29 mei


