
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 bij de bosvrienden een wel heel erg groot pakket
bezorgd deze week. Het blijkt een pakket met een wel heel
erg bijzondere inhoud: een uiterst kostbaar schilderij van
een wereldberoemde schilder. Maar waarom stuurt
iemand nu zo'n peperduur schilderij naar de bosvrienden?
Zou het misschien op het verkeerde adres zijn afgeleverd
of is er een hele andere reden? We gaan het allemaal
ontdekken. Ga jij met ons mee op 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

18 tot en met 21 oktoberDit programma is geproduceerd door 
Code 0 Producties

in opdracht van Park Berkenrhode

Het Verdwenen schilderij

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.

09:30 - 10:15 
Nieuws van de dag

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

Berkenrhode
 

13:00 - 14:30 
Zo goed als nieuw

Niet van echt te onderscheiden

 
 
 

17:00 - 17:30 
Bericht uit het bos

Weet jij het bericht te ontcijferen

 
 

 
19.00- 20:00
Te slim af!

En dan komt alles samen
 

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!
 
 
 
 

Dinsdag 18 oktober Donderdag 20 oktoberWoensdag 19 oktober Vrijdag 21 oktober
09:30 - 10:15 

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

Berkenrhode

 
13:00 - 14:30 

De Bosverkenning
Ontdek jij iets verdachts in het bos?

 
 
 

17:00 - 17:30 
Kubb-toernooi

Wie weet de toren te bemachtigen?

 
 

 
19.00- 20:00

De Bosstrategen
Het meest strategische spel van het

Roekelse bos

09:30 - 10:15 
Ochtendgymnastiek 

Gooi al je spieren los met een
onvervalste ochtendgymnastiek

 
 

13:00 - 14:30
Train je skills

Zorg dat al je vaardigheden zijn
getraind

 
 

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

De bosvrienden komen bij jou thuis
langs om kennis te maken

 
 

19.00- 20:00
Avontuurlijk avondspel

Beleef de herfst met ons mee met
een tof avondspel

09:30 - 10:15 
Nieuws van de dag

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

Berkenrhode
 

13:00 - 14:30 
De welverdiende ontlading
Vanmiddag spelen we de leukste

spellen met elkaar

 
 

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

De bosvrienden komen bij jou thuis
langs om kennis te maken

 
 

19.00- 20:00
Een tof avondspel

Kom langs en doe met ons mee


