
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



Er was eens … 
In een land hier ver vandaan, een groep genaamd Chiro 
Woluwe, die het avontuur van hun leven gaat beleven. 
Wanneer en waar hun verhaal zich afspeelt en wat het juist 
inhoudt, kan je lezen in dit boekje.  

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hoofdstuk 1. Het avontuur begint 
‘Joepie, het avontuur kan 
beginnen!’ zegt Klein 
Duimpje opgewekt. ‘Ooh 
leuk, ik heb er zo ontzettend 
veel zin in!’ gaat Roodkapje 
enthousiast verder, ‘wanneer gaat het avontuur precies door?’ 

Klein Duimpje moet er even over nadenken hoe hij dit het 
best gaat uitleggen, maar pakt vervolgens pen en papier en 
tekent volgend schema: 

Do. 23 juli 
Aankomst 

Za. 25 juli 
Aankomst 

Vr. 31 juli 
Vertrek 

10h – Kaspi 13h30 - Speelclub 16h – Speelclub 
11h – Tito  17h – Rakwi 

12h - Rakwi  20h – Tito & Kaspi 
PS: Indien er broers/zussen op een ander moment gebracht/opgehaald moeten worden, kan het 
tijdstip afgesproken worden met de leiding om extra rijden/wachten te vermijden. 

‘Duidelijk zo?’ vraagt Klein Duimpje aan Roodkapje. ‘Ja 
en de sprookjesfiguren (leden) met hun bagage moeten naar 
het sprookjesbos (kampplaats) gebracht en terug opgehaald 
worden, was het niet?’ ‘Correct!’, antwoordt Klein Duimpje. 



’De uren van aankomst en vertrek kan je ook op het schema 
terugvinden. Het adres kan je vinden in hoofdstuk 5. Ik was 
nog vergeten te zeggen, dat de groepen die toekomen op 23 
juli, ook een lunchpakket moeten meenemen.’ En zo eindigt 
Klein Duimpje zijn uitleg. 
 

‘Heeey Klein Duimpje en Roodkapje, wat zijn jullie aan 
het doen?’ roept Rapunzel die komt aanrennen. ‘Je weet toch 

dat we binnenkort met alle 
sprookjesfiguren op avontuur gaan’, 
antwoordt Roodkapje. ‘Natuurlijk, 
en ik weet ook dat we ons moeten 

opdelen in groepen zodat de grote Corona wolf niet iedereen 
zou kunnen opeten’, vervolgt Rapunzel. Het enige dat 
Rapunzel nog niet wist, was hoe de groepen ingedeeld zouden 
worden. Klein Duimpje steekt zijn duimpje op en legt uit: 
‘Rapunzel, de verschillende groepen zien er als volgt uit: 
groep 1 zijn de figuren uit “Peter Pan” en “Hans en 
Grietje” (speelclub en rakwi), groep 2 de figuren uit “De 
Kleine Zeemeermin” en “Belle en het Beest” (tito en kaspi) 
en de laatste groep wordt gevormd door alle koks en 
kokkinnen van de verschillende sprookjes. ‘ 



Hoofdstuk 2. Roodkapje en haar mandje 
Roodkapje heeft haar uitnodiging naar het sprookjesbos 
eindelijk gekregen, ze heeft hier zo lang op gewacht. 
‘Eindelijk’, zegt ze opgewekt. Vervolgens vraagt ze zich af 
wat ze allemaal nodig zal hebben voor dit avontuur. Ze belt 
naar haar goede vrienden, de 7 dwergen, of zij morgen om 10u 
kunnen langskomen om haar te helpen.  

De volgende dag om 10h:  
*Klop, klop*, ‘Roodkapje ben jij daar? We zijn hier om je 
te komen helpen met inpakken.’ Roodkapje opent de deur en 
laat alle 7 dwergen binnen. ‘Vooraleer we beginnen met alles 
te verzamelen kunnen we best eerst een lijstje opstellen’, merkt 
een dwerg op. Roodkapje vindt dit een uitstekend idee en 
zoekt dan ook meteen pen en papier om het lijstje neer te 
schrijven: 



- Piekfijn uniform: hemd of t-shirt, rok of short, donkere 
kousen en uniformschoenen.  

- Toiletgerief: tandenborstel, tandpasta, deo, kam, zeep, 
shampoo, handdoeken (klein en groot), washandjes. 

- Speelkledij: t-shirts, broeken, shorts, pullen, ondergoed, 
regenjas, kousen, schoenen, eventueel slippers en laarzen, 
zwemkledij,… 

- Slaapgerief: veldbed (tito en kaspi), laken met rekker 
(speelclub en rkawi), laken zonder rekker, slaapzak, 
kussen, pyjama, knuffel, linnenzak 

- Extra: keukenhanddoeken, wasspelden, blinddoek, 
zaklamp (enkel voor tito en kaspi), strip/boek, 
postzegels, papier en schrijfgerief (om een kaartje/briefje 
naar de thuisblijvers te kunnen sturen.) 

- Zomer: zonnecrème, pet en drinkbus 
- Snoep mag (maar niet te veel) 
- Om de Corona wolf te snel af te zijn, moeten volgende 

spullen ook voorzien worden 
o mondmasker 
o geen stoffen zakdoeken, maar papieren zakdoekjes  
o handgel (indien gewenst) 



 ‘En volgende spullen zijn verschillend, door het verschillend 
sprookje per groep’, zegt de dwerg die het lijstje aan het 
opmaken is: 

- Verkleedkledij: *Speelclub: Peter Pan 
       *Rakwi: Hans en Grietje 
       *Tito: De Kleine Zeemeermin 

            *Kaspi: Belle en het Beest 
- Zakgeld voor een drankje ’s avonds/ een postkaartje/ 

een postzegel/… 
o Speelclub + Rakwi : 10€ + identiteitskaart 
o Tito: 15€ + identiteitskaart 
o Kaspi: afspreken met leiding 

 

‘Om alle spullen na het kamp gemakkelijk terug te vinden, 
schrijven we ook onze naam in onze spullen’, zeggen de 
dwergen nadat ze het lijstje hebben afgewerkt. 

‘Bedankt lieve dwergen, zonder jullie was mij dit nooit 
gelukt!’ zegt Roodkapje,’ Tot snel, mijn lieve dwergen!’ ‘Tot 
snel, Roodkapje!’ zeggen de 7 dwergen in koor. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hoofdstuk 3. De Magische Klok  
De volgende dag wordt roodkapje wakker en bedenkt ze dat 
ze helemaal niet weet hoe een dag in het sprookjesbos er zal 
uitzien. Ze schakelt de hulp in van de tovenaar uit het 
sprookje de Magische Klok.   

‘Eigenlijk is het niet zo moeilijk hoor! In het sprookjesbos 
houden wij ons elke dag aan dezelfde uurindeling’, legt de 
tovenaar uit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Een dag in het sprookjesbos ziet er als volgt uit: 

7u30: De sprookjesfiguren worden gewekt. 

8u00: Iedereen verzamelt rond de sprookjesboom om daarna 
lekker te ontbijten in de herberg 

9u10: Zoals assepoester, moeten wij ook het sprookjesbos 
proper houden. 

10u15: Alle figuren beginnen aan hun eerste echte avontuur 
van de dag. 

12u30: Wat vinden alle figuren het zo leuk om gezamenlijk 
in groep de liedjes luidkeels mee te zingen. 

13u00: Na de avonturen in de voormiddag maken wij een 
tussenstop om iets lekkers te eten. 

14u00: Na het eten hebben jullie even de tijd om een 
schoonheidsslaapje te doen, zoals Doornroosje 100 jaar heeft 
gedaan. 

15u30: Zijn jullie klaar voor het volgende avontuur? 

18u00: De laatste maaltijd van een geslaagde dag in het 
sprookjesbos. 



20u00: Ook wordt er voor jullie nog een lekkere pap voorzien 
wanneer wij samen de dag afsluiten. 

20u30: De twee jongste groepen maken zich klaar om naar 
dromenland te gaan. 

21u30: Vervolgens is het ook tijd voor de tito’s om lekker 
onder de wol te kruipen. 

22u00: Tot slot gaat de oudste groep slapen en kunnen wij al 
weer een geslaagde dag in het sprookjesbos afsluiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hoofdstuk 4. Het Muziekdoosje 
Roodkapje houdt ervan om met haar vrienden liedjes te 
zingen. De kleine zeemeermin, Ariël,  is haar zangmaatje. 
Gelukkig zal ze ook meegaan op avontuur zodat ze samen 
alle liedjes kunnen meebrullen tijdens de zangstondes. 
Roodkapje zou graag voor het kamp deze liedjes al eens 
oefenen dus vraagt ze aan Ariël of zij als eens langs wilt 
komen om samen al eens sommige liedjes te zingen. 

‘Hey Ariël, bedankt om langs te komen.’ Ariël vindt dit 
helemaal geen moeite want 
op deze manier kan ze 
Roodkapje nog eens zien 
voor ze samen op kamp 
vertrekken. Na uren 
bijbabbelen, besluiten ze om 
samen al enkele liedje te 
zingen. Eerst schrijven ze de 
liedjes eens op: 
 

 

 



Bivaklied 

Leven op het ritme van de wind en van de zon, 
zingen op de melodie van bos en beek en bron. 
Slapen met 't getrommel van de regen op het dak, 
ontwaken met de morgendauw : we zijn weer op bivak. 
 

Ieder die ons ziet kijkt raar, 
wat niet kon, dat wordt hier waar. 
Vreemd wordt vriend en klein is groot; 
in onze ploeg valt geen een uit de boot. 
 

Trek er mee op uit, breek grenzen open; 
samenspel wordt teken om te hopen. 
Vlieg erin, doe mee, en blijf niet staan; 
een nieuwe wereld roept om door te gaan. 
 

 

 

 

 



Avondlied: 

O, heer, d’avond is neer gekomen,  
De zonne zonk, het duister klom.  
De winden doorkruisen de bomen,  
en verre sterren staan alom.  
Wij knielen neer om U te zingen,  
In ’t slapend woud ons avondlied.  
Wij danken U voor wat w’ontvingen,  
en vragen Heer verlaat ons niet.  
 
Knielen, knielen, knielen we neder,  
door de stilte weerklinkt onze bee.  
Luist’rend, fluist’rend, kruinen mee,  
en sterren staren teder.  
Geef ons, Heer, zegen en rust en vree.  
 
 

 

 

 



Avond vlaggengroet: 

Daal nu bij het zinken, van deze dag.  
Daal in ons gemoed, gij trouwe vlag.  
Gij zijt zegen, troost en lach,  
Daal in d’avondzon, oh vlag,  
Heer wij bergen in ons hart uw vlag,  
Zegen haar en ons uwe jonge wacht.  
Goedenavond vlag en dag, Christus koning goede nacht. 
Goedenavond vlag en dag, Christus koning goede nacht.  

 
 
 
‘Ik denk dat we nu wel opgewarmd zijn’, zegt Ariël. ‘Ja, op 
ons avontuur zullen we er nog veel meer zingen. Ik kijk er zo 
naar uit’, zegt Roodkapje opgewekt. ‘Ik ook, ik ook!’ 
vervolgt Ariël. En zo nemen Ariël en Roodkapje afscheid, 
maar niet voor lang. 
 

 

 

 



Hoofdstuk 5. De Postduif 
Roodkapje is bijna klaar om op avontuur te vertrekken, 
maar ze wilt graag van haar familie/vriendjes die niet mee 
mogen of kunnen op het avontuur post ontvangen of een 
verzoekje. Daarom laat ze een briefje achter met het adres 
voor post: 

De Ruisschaard - Chiro Woluwe 
Naam lid + afdeling 

Beverenstraat 88 
8691 Leisele 

 
De verzoekjes kunnen online worden ingevuld (verdere info 
volgt nog via mail, facebook en de website). 
 

Op een ander briefje, noteert ze ook nog de nummers die in 
noodgevallen kunnen gebeld worden: 

- Chloë: 0494/32.21.71        Rita: 0486/16.01.17 
- Cedric: 0471/07.12.56       Witte: 0476/75.03.05 

Omdat Roodkapje en de andere sprookjesfiguren altijd druk 
bezig zullen zijn, wordt er geen onverwacht bezoek toegelaten! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hoofdstuk 6. Bedanking 
Roodkapje en alle andere sprookjesfiguren die meegaan op 
dit avontuur, zouden graag ook nog enkele personen willen 
bedanken: 

- de Witte als VB,  
- de kookouders (Fonne, Jaklien, Leon, Reinhilde en 

Rita), 
- Gemeente Zaventem voor het vervoer van het materiaal, 
- de ouders voor het vertrouwen  
- en natuurlijk de leden die er, samen met ons, een 

onvergetelijk avontuur van gaan maken. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedankt! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

Er Was Eens … 
In een ver ver land hiervandaan, een chirogroep die het 
avontuur van hun leven ging beleven. De zotste momenten 
en leukste herinneringen zouden ze aan deze tocht 
overhouden. Beter dan het jullie te vertellen, laten we het 
jullie nu zelf meemaken.   
 

 


