
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.

In het land Rhederlagen is een wel heel erg bijzonder teken
opgedoken. Heel eerlijk waren alle inwoners van het land
het oude teken al een beetje vergeten, maar nu het weer
overal opduikt willen de inwoners toch wel erg graag
weten hoe het nu precies zit. Wie gebruikt dit teken? En
waarom duikt het de laatste tijd zo vaak op in het land
Rhederlagen? Het roept allemaal een hoop vraagtekens op.
Zeker bij de jongste twee bosvrienden. Zij kunnen niet
wachten om op onderzoek uit te gaan. 

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

04 juni 2022 t/m 06 juni 2022 Dit programma is geproduceerd door 
Code 0 Producties

in opdracht van Succes Holidayparcs

Het Symboolmysterie

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.

10:30 - 11:15 
Ochtendgym

Gooi je spieren los met de energieke
Coen en Toet

 

13:30 - 15:00 
De Rhederlaagse spelen

Speel mee met allerlei leuke spellen

 
 

10:30 - 11:15 
Nieuws van de dag

De Bosvrienden nemen je mee langs
het belangrijkste nieuws uit land

Rhederlagen

 
13:30 - 15:00 

De Jagersbende 
Een  bijzondere voorbereiding

 
16:00 - 16:30 

Persoonlijke uitrusting
Bereid je voor op wat komen gaat

 
19:00 - 20:00

Dwarsboom de jagers 
Een lekker energiek avondspel

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 
Wonderlijke trektocht 

Trek mee het land in en speur mee 
 naar achtergebleven sporen

 
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 avontuurlijk avondspel
Kom mee en ren je rot

Zaterdag 04 juni Maandag 06 juni Zondag 05 juni 
De komende weken zijn de

bos- en watervrienden even
op andere plekken en dus niet
in het land Rhederlagen, maar
van de zomer zijn zij er weer

met allerlei nieuwe
avonturen. Op 19  juli start er

weer een nieuw avontuur.
Ben jij er dan ook bij?   

 
 
 
 


