
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.

Er is weer eens wat blijven slingeren in het bos hoor.
Afval? Sjef heeft er al naar gekeken en die is op zich van
zichzelf overtuigd: afval, maar ze onderbuik laat hem toch
ook wat twijfelen. Mevrouw Berkenboom heeft het
papiertje gevonden en zij had het sowieso al willen
weggooien, maar het was dat Sjef vroeg wat ze in haar
handen had. Zij weet het dus helemaal zeker: dit is niks.
Dus de jongste bosvrienden mogen hun oordeel vellen:
afval of niet? Doe jij mee en kom je helpen uitzoeken waar
we hier ni mee te maken hebben?

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. 
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Afval of niet

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!
 
 
 
 

Vrijdag 12 augustus Zaterdag 13 augustus Maandag 15 augustusZondag 14 augustus
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
 

19:00 - 20:30
Omdat het tof is

Kom lekker kennismaken met elkaar
tijdens een energiek avondspel

Vandaag zijn De Bosvrienden
even niet in het land en in het

bos te vinden, maar vanaf
dinsdag 16 augustus zijn zij

natuurlijk weer bij jullie terug
met een nieuw avontuur. 

 
We starten dinsdag om 09.30

uur met het nieuws van de
dag. Als je niks wilt missen,
dan zorg je dat je erbij bent.

Tot dinsdag!

09:30 - 10:15 
Nieuws van de dag

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

Rhederlage

 
13:00 - 14:00 

Kraak de code 
Een energiek middagspel met een

verborgen boodschap
 
 

17:00 - 17:30 
De schuilpost

Ieder succes vraagt om een
plan 

 
19.00- 20:30

Op hete daad
We hebben maar 1 missie

09:30 - 10:15 
Ochtendgymnastiek

Gooi alles los tijdens een onvervalste
ochtendgym

 
 

13:00 - 14:00 
De Berkenrhodense

bosspelen
We gaan samen de allertofste

spellen doen
 
 

 


