
Moedige Woudlopers, 

Tot u schrijft Dorothea Grimm om jullie hulp te vragen want mijn kleindochter is ontvoerd! 

Toen ze onderweg was naar mijn huisje, diep, diep in het bos, is ze nooit aangekomen. Dit is 

zeer jammer want niet alleen hou ik heel erg veel van mijn kleindochter, ook had ze lekkere 

koekjes voor mij mee die ik nu moet missen en waardoor ik toch wel een beetje honger heb. 

Deze brief bracht een duif mij deze ochtend: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We spreken af op vrijdag 17 februari om 19:00 stipt aan de voorkant van het station te Mechelen. 

Hier zullen we op zondag 19 februari terug aankomen, hopelijk na een succesvolle missie, om 13:20. 

Mee te nemen op onze tocht naar het Sprookjesbos: 

☐ Slaapzak     ☐ Matje of veldbedje     ☐ Pyjama  

☐ Uniform     ☐ Sport- en spelkledij     ☐ Wasgerief 

☐ Tandenpoetsmateriaal   ☐ Vrijetijds schoeisel     ☐ Sfeer   

☐ Keukenhanddoek    ☐ Verkleedkledij waarin je niet opvalt in het Sprookjesbos 

De prijs van het weekend bedraagt 25 euro. 

Indien uw zoon meegaat op missie, gelieve dit dan te laten weten aan de respectieve takleiding. 

De locatie van het Bos moet ten allen tijden geheim blijven om de magische bewoners te beschermen 

van gewone stervelingen, dus later aansluiten of vroeger vertrekken is niet mogelijk. 

 

Stevige Linker, de leidingsploeg  

 

Vele lieve groeten en knuffels,  

 

Liefste grootmoeder, 

Ik schrijf u deze brief in grote nood. 
Toen ik gisteren onderweg was door het grote sprookjesbos naar uw huisje, met 
mijn mandje vol lekkere koekjes, ben ik ontvoerd door de Grote Gemene Wolf. 

Ik zit nu in zijn kelder samen met Hans (dat ene broertje van Grietje) en de 
Gelaarsde Kat waar hij ons door de spijlen van de kooi vet aan het voeren is voor hij 
ons smakelijk kan opeten. Het is dus maar een kwestie van tijd voor hij ons in de 
kookpot gooit!  

HELP! 

Uw kapoen, Rood-Zwart Kapje 

 


