
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.

Heb jij ze ook gezien? De felle licht flitsen vannacht in het
bos? Het leek wel alsof het hele bos in vuur en vlam stond.
De lichten waren er ineens, maar ze waren ook zomaar
weer verdwenen. Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn
geweest? Niemand heeft iets gezien of gehoord. Jij
misschien? We zullen er toch met elkaar achter moeten
komen wat dit te betekenen heeft. Er zal toch een
verklaring voor zijn. Ga jij met de bosvrienden mee op dit
allernieuwste avontuur?

Belangrijk: 
- activiteiten vinden plaats in de theatertent (tegenover
het restaurant) tenzij anders aangegeven,
- bij activiteiten met een foto-pictogram kunnen foto's
worden gemaakt die worden gebruikt voor promotie- en
marketingdoeleinden. 

Kinderprogramma

9  t/m 12 augustus 2022Dit programma is geproduceerd door 
Code 0 Producties

in opdracht van Park Berkenrhode

De gestrande tijdreizigers

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



Bij alle activiteiten wordt verzameld in de theatertent van Coen en Toet. Deze vind je tegenover het restaurant. 
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
Berkenrhode in een bericht op

sociale media!
 
 
 
 

09:30 - 10:15 
Nieuws van de dag

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

Berkenrhode
 

13:00 - 14:00 
De tijdspeurders
Daar gaan we dan!

 
 
 

17:00 - 17:30 
Tijdreizigers van Tempus
Een theatrale ontmoeting

 
 

 

19:00 - 20:30
Signalen uit de tijd

Een onverwachtse zoektocht

Dinsdag 09 augustus Woensdag 10 augustus Vrijdag 12 augustus
09:30 - 10:15 

Nieuws van de dag
De Bosvrienden nemen je mee langs
het belangrijkste nieuws uit het land

Berkenrhode

 
13:00 - 14:00 
Battle Field

Wees altijd op het allergrootste
voorbereid

 
 

17:00 - 17:30 
Groeten uit 't bos

Coen en Toet komen bij jou thuis
langs voor een 1ste kennismaking

 
 

19:00 - 20:30
Reis door de tijd!

Een avontuurlijk avondspel

09:30 - 10:15 
Ochtendgymnastiek

Gooi alles los tijdens een onvervalste
ochtendgym

 
 

13:00 - 14:00 
De Bosspelen

We gaan samen de allertofste
spellen doen

 
 

v.a. 17:00 uur
Groeten uit 't Bos

Coen en Toet komen bij jou thuis langs
voor een 1ste kennismaking

 

 

19:00 - 20:30
Vanavond start er een 

nieuw avontuur
 

09:30 - 10:15 
Nieuws van de dag

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

Berkenrhode

 
13:00 - 14:00 

De nieuwe tijdmachine
Bouw mee aan de allercoolste

tijdmachine ooit
 
 

 

17:00 - 17:30 
Tijdstrijd

We nemen het op tegen de tijd

 
 

19:00 - 20:30
De Tijdstrijders

Een energiek avondspel

Donderdag 11 augustus


