
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.

Mevrouw Berkenboom heeft een brief ontvangen van
heidekoningin Caluna. In de brief schrijft ze dat ze gisteren
wakker is geworden op een vreemde plek en ze niet
begrijpt wat er is gebeurd. Uiteraard maakt de
heidekoningin zich er nu enorm zorgen om dat ze haar
belangrijkste taak niet kan uitvoeren: het op orde maken
van de heide voor de winterperiode. Help jij de
bosvrienden om uit te zoeken wat er is gebeurd en de
heidekoningin terug te vinden?

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

25 tot en met 27 oktoberDit programma is geproduceerd door 
Code 0 Producties

in opdracht van Park Berkenrhode

De heidekoningin

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 
Wie druft?!

Wat levert onze zoektocht op

 
17:00 - 17:30 

Levend kwartet
We leggen alles naast elkaar

 
 
 

19.00- 20:00
De nachtwacht!

We gaan voor de heterdaad

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 25 oktober Donderdag 27 oktoberWoensdag 26 oktober
Voor nu was dit even het

laatste avontuur hier in het
land Berkenrhode. Ook voor
ons wordt het nu winter en

dus is er nog genoeg te doen.
Met kerst zijn we natuurlijk
nog wel in het land te vinden
tijdens de Magische Winter
en anders zien we je graag

volgend jaar terug in het land
Berkenrhode. 

09:30 - 10:15 
Ochtendgym

We beginnen dit avontuur met een
enthousiaste ochtendgymnastiek

 
 

13:00 - 14:30 
WAAR BEN IK!

Speur mee langs de geschiedenis
van het land Berkenrhode

 
 

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

De bosvrienden komen bij jou thuis
langs om kennis te maken

 
 

19.00- 20:00
De bosstrategen

Kom langs en doe met ons mee

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 kneuterbeuker
Breng jij ons langs de kneuters

 
17:00 - 17:30 

Alle kneuters nog aan toe!
Dit kun je toch niet menen

 
 
 

19.00- 20:00
De Code Krakers

Probeer de code te kraken


