
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.

Het is heksenbal dit weekend. Het weekend van het jaar
waarin alle heksen van over de hele wereld zich melden
voor het jaarlijkse bal en waar iedere heks haar
allernieuwste brouwsel toont. Een hoogtepunt voor iedere
heks, maar onze eigen bosheks is helemaal niet zo blij. Haar
brouwsel is nog lang niet klaar. Het werkt niet! En de tijd
tikt. Tot overmaat van ramp dreigen de ingrediënten voor
het brouwsel op te raken en het heksenbal is al
aankomende zaterdag. Komt dit allemaal wel goed?

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

21 tot en met 23 oktoberDit programma is geproduceerd door 
Code 0 Producties

in opdracht van Park Berkenrhode

Heksenrhode

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 

Heksen en monsters
Wie ziet er het engste uit?

 

 
17:00 - 17:30 

Het Griezelparcours
Zorg dat je klaar bent voor vanavond

 
 
 

19.00- 20:00
Heksenprut

Redden wij het heksenbal?

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 21 oktober Zondag 23 oktoberZaterdag 22 oktober Maandag 24 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 Bosspelen

Tijd voor ontspanning

 
 

 
 

Morgen zijn de bosvrienden
even niet in het land, maar
zijn zij even druk om hun

eigen hut op orde te brengen,
maar vanaf dinsdag zijn ze er

weer met een nieuw
avontuur: De Heidekoningin. 

 
Het belooft weer een

spannend avontuur te
worden. Nieuwsgierig? Kom

dinsdagochtend naar 'Het
nieuws van de dag' en de

bosvrienden vertellen jou er
alles over. 

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


