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-Voorwoord-
In het hart van Sint-Oedenrode, vlak bij Sjakies huis, staat een enorme 
choladefabriek. Het gaat hier niet om zomaar gewoon een grote 
chocoladefabriek, nee het is de reusachtigste en beroemdste van de hele 
wereld. Het is Wonka’s fabriek, het eigendom van J.V.Wonka, de grote 
uitvinder en fabrikant van alle lekkers die ooit bestaan heeft. Wat zou je 
daar als kind toch graag naar binnen willen en hoe geweldig zou het zijn 
om ooit zelf baas te mogen worden van deze chocoladefabriek?! 

Wellicht heb je hem zelf al wel eens zien staan, of loop je er zelfs iedere dag 
met dezelfde verbazing als Sjakie voorbij, in de hoop dat je er ooit binnen 
zult mogen kijken. 

Dit jaar is het jouw kans om toe te treden tot de fabriek, waar chocolade-
ijs vandaan komt dat uren en uren koud kan blijven zonder ijskast, waar 
meer dan 200 nieuwe soorten repen uitgevonden zijn, waar marsepein 
gemaakt wordt die naar viooltjes smaakt, en zachte karamels die iedere tien 
seconden van kleur veranderen als je er op zuigt, waar kauwgom vandaan 
komt die nooit zijn smaak verliest en bubbelgum die je geweldig groot op 
kunt blazen!!  

J.V.Wonka nodigt je bij deze uit tot zijn fabrieksterrein. Hij heeft besloten om 
alle kinderen uit Sint-Oedenrode uit te nodigen op een 5-daags avontuur, 
waar zij zullen worden rondgeleid en alle geheimen en toverkunsten van zijn 
fabriek mogen zien. Aan het eind van deze 5-daagse rondleiding zullen 
enkele gelukkige vinders, als speciaal geschenk, genoeg chocolade en ander
lekkers krijgen voor hun hele verdere leven (of in ieder geval voor een dag, 
ligt er aan hoe snel je eet)!! KIJK DUS UIT NAAR DE GOUDEN WIKKELS 
en wellicht vindt je er wel één!  

Deze gouden wikkels kunnen overal verstopt zijn, in iedere uithoek van 
het fabrieksterrein, waar dan ook, als er maar oempa loempa’s rond 
kunnen lopen (want zij zullen ze namelijk voor jullie verstoppen). 
Beluister de verhalen van J.V.Wonka aan het begin van iedere dag dus 
aandachtig, want daarin zitten wellicht hints verstopt die jou en je groepje 
verder kunnen helpen om een gewilde gouden wikkel te vinden!  

In dit boek zul je verder lezen over de avonturen die op je pad zullen 
gaan komen, over de kinderen die jullie voor zijn gegaan en helaas 
een minder gunstig lot tegemoet liepen, (maar waardoor jullie nu wel 
de kans krijgen om alsnog de fabriek te bezoeken) en natuurlijk lees 
je met welke andere kinderen in een groepje, je dit avontuur en deze 
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snoepreis zult aangaan!  

Ieder groepje heeft 1 of 2 groepsbegeleiders die na zeer strenge 
selectie en met hoge uitzondering toegewezen zijn om jullie tijdens de 
5-daagse rondleiding te begeleiden. Van de groepsindeling kan helaas 
niet worden afgeweken en welke groepsleider je toegewezen krijgt, zal bij 
aanvang van de toegangsweek bekend zijn. Ga op dag 1 dus vooral op zoek 
naar je groepsnaam, dan vindt je de toegewezen leiding vanzelf.  

Als laatst rest ons om je er op te wijzen dat je je witte toegangsticket tot 
dit 5-daags avontuur al van ons ontvangen hebt en wij hopen dan ook 
dat jullie deze toegangsticket (naamkaartje) iedere dag bij jullie zullen 
hebben zodat wij weten dat jullie genodigd zijn.  

namens J.V.Wonka groeten wij jullie! 
 

De OempaLoempas 
Dagelijks Bestuur:  Tom Albers (Voorzitter)
    Anne van Deursen (Secretaris)
    Joost Oerlemans (Penningmeester)
Bestuur:     Jordi Verschuren
    Jordy van Vught
    Liby Hamelink 
   Lieke van de Schoot
    Luuk Heijms
   Manouk Oerlemans
   Marjorie Kouwenberg
    Yvonne van Heeswijk   
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-Hoofdstuk 1-
De Gulzige Maandag van Caspar Slok

Dit is Caspar Slok. Caspar is een gulzige negenjarige 
jongen en de originele eerste vinder van een 
gouden wikkel. Jullie zullen er echter achter 
komen, dat deze wikkel weer beschikbaar werd 
voor één van jullie gelukkige Rooienaren. 

Caspar stond met het nieuws van de vondst en een 
foto op de voorpagina van de mooirooikrant. De foto 
toonde een jongen die zo verschrikkelijk dik was, dat hij er 
uitzag alsof hij opgeblazen was door een krachtige pomp. Grote kwabbige 
vetlagen puilden uit ieder deel van zijn lichaam en zijn gezicht leek wel een 
monsterlijke deegbal, waaruit twee hebberige krentenogen de wereld in keken. 

Moeder vertelde de krant: ‘Ik wíst dat Caspar de gouden wikkel zou vinden, hij 
eet zo enórm veel repen iedere dag dat het haast onmogelijk voor hem was om 
er géén te vinden. Eten is zijn grootste liefhebberij, weet u, het is het enige wat 
hem interesseert.’ 

Caspar werd net als jullie allemaal uitgenodigd om maandag 12 Augustus 
om 9.00 uur aan de poorten van de hoofdingang van het fabrieksterrein te 
verschijnen. Deze zitten verborgen op het terrein van MHC en KV Rooi. 
J.V.Wonka zal je opwachten voor de kantine van KV Rooi & Fortuna ‘67. Geen 
minuut later mensen! J.V.Wonka houdt niet van wachten.  

Caspar was er echter 3 maanden te vroeg. Op deze dag stond hij met zijn 
moeder bol en fier voor de poorten van de chocladefabriek en eiste zijn 
prijs te mogen komen inwittigen. J.V.Wonka was natuurlijk nergens te bekennen. 
Gelukkig hebben enkele Oempa Loempa’s Caspar ontvangen en hem proberen 
uit te leggen dat hij over 3 maanden terug kon komen. Caspar wilde echter niet 
luisteren. Hij was er nu en was hongerig naar chocolade en al het andere lekkers wat 
de fabriek te bieden had. Voordat de Oempa Loempa’s en moeder Slok het goed 
en wel doorhadden, was Caspar al het avontuurlijke terrein op gerold. 

‘Caspar!’ gilde mevrouw Slok. ‘Caspar, lieverd, ik geloof dat je dat beter niet kunt 
doen.’ Caspar Slok, zoals je wel had kunnen verwachten, was stiekem naar de 
chocoladerivier geslopen die over het fabrieksterrein slingert om de romigste, 
meest rijke smaak aan de chocolade van Wonka’s repen mee te geven. Hij zat al 
op zijn knieën, bezig om met zijn handen hete gesmolten chocolade in zijn mond 
te gieten, zo snel als hij maar kon. 
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‘Dit spul is gewe-e-e-eldig!’ zei Caspar, die niet de minste notitie nam van zijn 
moeder en de Oempa Loempa’s die op hem af kwamen gerend. ‘Tjongejee, ik 
heb een emmer nodig om het echt goed te kunnen drinken.’ Caspar werd zo 
gulzig dat hij te ver voorover ging hangen en met een plons verdween onder 
het bruine oppervlak van de rivier. De Oempa Loempa’s hebben hem via een 
afvoerpijp van het terrein zien vertrekken. Zeker weten dat alles goed is 
afgelopen met deze gulzige jongen doen ze niet. Dat zorgt wel voor een 
verdwaald Gouden Wikkel op het terrein!!  

Jullie zullen het fabrieksterrein met of zonder de gouden wikkel óók weer 
verlaten, maar dan hopelijk gewoon via de poorten om 15.15 uur. De 
ondernemende dag zal voor jullie hopelijk wat voorspoediger en minder gulzig 
verlopen. We gaan ons lekker in het sportieve zweet werken. 
Spannend is hij sowieso, want het is de eerste dag van dit mooie avontuur! 
De groepsleiding zal je warm welkom heten, ze vinden je nog makkelijker 
als je iets herkenbaars maakt (mascotte of spandoek) van je groepsnaam! 
Deze dag kun je niet zonder:     

- je sportieve pak + schoeisel.
- je deelnemerskaart met daarop je eigen naam en de naam van je groepje.  
  Zet op de achterzijde de GSM-nummers van je ouders/verzorgers. 
- Stevig lunchpakket + plastic zak om je tas in te beschermen tegen eventuele  
  regen. 
- bij warm weer is het raadzaam om zelf extra drinken mee te nemen. 
  J.V.Wonka zorgt ook voor extra Ranja. 

Verder handig om te weten:
- fietssleutels mag je afgeven aan je groepsleiding bij aanvang dag. Zij zullen 
deze veilig opbergen bij de Oempa Loempa’s en aan het einde van de dag net-
jes aan je teruggeven. Zorg dat je sleutelhanger klein en herkenbaar is. 
- Op de laatste dag van jullie verblijf zullen de Oempa Loempa’s een heuze 
talentenjacht organiseren ter afsluiting van de rondleiding. Opgeven voor de 
show kan deze dag bij Oempa Loempa Lieke, Anne of Yvonne. Heel leuk als je 
meedoet!! 
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-Hoofdstuk 2-
Competitieve Violet Beauderest op Dinsdag

                  Dit is Violet Beauderest. Violet is erg competitief 
       en wil in alles het beste, de snelste en de eerste 
                          zijn. Het zinde haar daarom ook maar niets,
          dat zij pas als derde een gouden wikkel     
              vond. 

             Toen de verslaggevers van de krant voor de 
deur stonden om het meisje te interviewen, konden ze maar nauwelijks bij haar 
in de buurt komen. Iedereen wilde een glimps opvangen van dit nu zo beroemde 
kind. Violet was op een stoel gaan staan in de huiskamer, en zwaaide de Gouden 
Toegangskaart boven haar hoofd, alsof ze een bus probeerde te laten stoppen. 
Ze praatte heel snel en heel hard tegen iedereen, alleen kon bijna niemand ver-
staan wat ze zei, omdat ze aanhoudend heftig op een stuk kauwgom kauwde.

“Ik ben eigenlijk een kauwgumkauwer,” schreeuwde ze, “maar toen ik van die 
toegangskaarten van meneer J.V.Wonka hoorde, hield ik op met kauwgum en 
begon met chocoladerepen, in de hoop dat ik er eentje zou vinden. En nou ga ik 
natuurlijk weer kauwgum kauwen, daar ben ik gék op! Ik kauw de hele dag door 
behalve als het etenstijd is, dan haal ik ‘t even uit mijn mond en plak het achter 
mijn oor.”  

Violet had op de uitnodiging van meneer J.V.Wonka gelezen dat zij op dins-
dag 13 Augustus om 9.30 uur werd verwacht bij de parkeerplaats van park de 
Kienhoef aan de zwembadweg en dat de rondleiding om 15.45 
uur weer zou eindigen. De dag zit vol competitie en spel, iets wat 
Violet op het lijf geschreven was natuurlijk!. Helaas is Violet zo competitief, 
dat zij dacht toch echt eerder aanwezig te moeten zijn dan iedereen van jullie. 
Zo had ze al gauw een streepje voor bij meneer J.V.Wonka, dacht zij zo.  

Natuurlijk was J.V.Wonka op die dag nergens te bekennen toen Violet voor de 
poorten van de chocoladefabriek stond. De Oempa Loempa’s stonden ook haar 
vriendelijk te woord en probeerden haar duidelijk te maken dat ze toch 
echt te vroeg was gekomen. Violet brabbelde wat onverstaanbaars met 
haar mond vol kauwgum, en liep zo aan de Oempa Loempa’s voorbij.  

Ze raakte verzeild in het doolhof van gangen die de fabriek rijk is 
en kwam via het lollypark uit bij een kamer waarin een reusachtige machine 
stond. Zoiets overweldigends had Violet in haar leven nog niet gezien. De 
machine zat vol met een vloeistof die door een mengarm werd verklopt 
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tot een schuimiger dan schuimig schuim wat veranderde van blauw, naar 
wit, in groen, in bruin, in geel en dan weer in blauw. Een zuigend geluid 
maakte dat de kom bliksemsnel werd leeggezogen en heel even was het stil. 

Violet hoorde de Oempa Loempa’s in de verte aankomen. Toen zij na een 
paar vreemde rochels uit de machine een laatje zag opengaan, sprong zij van
blijdschap een gat in de lucht. Het was een kauwgummachine!! En er was 
zojuist een kauwgum uit gekomen met op het label: “de allerverbazendste, 
wonderbaarlijkste, sensationeelste kauwgum van de hele wereld - De 3gangen 
kauwgummaaltijd verpakt in 1 verrukkelijke kauwgum. Nooit meer tafels 
dekken, nooit meer afwassen, nooit meer rommel en nooit meer afval”.  

Net toen Violet de kauwgum in haar mond stopte, (natuurlijk wilde ze zoiets 
geprobeerd hebben!!) renden de Oempa Loempa’s gillend binnen, met de 
boodschap de kauwgum vooral niet te proberen. De kauwgum was namelijk 
nog in de experimentenfase. Te laat: voordat Violet kon reageren veranderde
ze in een grote blauwe bes. Violet hebben ze 
moeten afvoeren naar de vruchtensaphal. Het is 
niet geheel duidelijk wat er daarna van haar 
terecht is gekomen. Haar gouden wikkel 
echter, is in het lollypark verloren geraakt.

Jullie kans om hem vandaag te vinden! 
Neem de volgende spullen mee:

- Stevig lunchpakket , liefst 
  zonder kauwgum ;) en extra 
  drinken (vooral bij warm weer) 
- Droge kleren & handdoek (+eventueel 
  badkleding aan onder sportkleding) voor het 
  geval je in de chocoladerivier zou belanden.  
- Schoenen die nat mogen worden (er kunnen waterspelletjes bij zitten)  

Verder belangrijk: 
1. Zwembadweg gedeeltelijk afgesloten. 
De zwenbadweg is op deze dag tijdelijk afgesloten voor atuo’s vanaf de kruis-
ing met de Beatrixstraat tot aan het Kinderbos. Hierdoor kunnen alle kinderen 
het park veilig bereiken. Indien u uw kind(eren) met de auto wilt brengen en 
ophalen, kunt u ze bij de Beatrixstraat uit- en in laten stappen. De ingang van 
het park is lopend & fietsend prima bereikbaar. 
2. Vijverwater = geen zwemwater.
Terwijl wij als organisatie wel spellen organiseren IN en OM het water, is het 
niet de bedoeling dat uw kind(eren) de vijver zien als zwemwater. Wijs uw 
kind(eren) hier nadrukkelijk op bij aanvang dag! 
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-Hoofdstuk 3-
Het Verwende Woensdagskind Veruca Peper

Dit is Veruca Peper. Een meisje wat geen 
zorgen kent. Het oogappeltje van vader 
Peper en wellicht het meest verwende kind 
wat je ooit zult ontmoeten. Wat Veruca wil, 
krijgt Veruca ook!

Het zit namelijk zo: Veruca’s vader, meneer
Peper, is de eigenaar van een grote fabriek 
waar pinda’s worden verwerkt. De Apenoten-
business noemt hij het. Toen meneer
Peper er lucht van kreeg dat er een Gouden
Wikkel te vinden viel en dat zijn oogappeltje, Veruca, er eenvoudigweg 
een móést en zóú hebben, besloot hij om alle Wonka-repen te kopen waar hij maar 
zijn hand op kon leggen. Meneer Peper vertelt de krant: “Ik liet ze per vrachtauto 
naar mijn eigen fabriek rijden,  en vertelde m’n werknemers: Dames, vanaf nu geen
 apenoot meer pellen, maar enkel nog de wikkels van al deze gekke chocolade-
repen afhalen.”   

Na drie dagen nonstop wikkels afscheuren, en nog steeds slecht nieuws, 
werd Veruca wat je kunt noemen een monsterlijk verwend nest. “Waar is mijn 
Gouden Toegangskaart? Ik wil mijn Gouden Toegangskaart NU!” Ze lag daarbij 
urenlang op de grond te trappelen en te krijsen, zodat  haar ouders erg 
ongerust werden. Het was voor meneer Peper zo afschuwelijk om zijn kleine 
meisje zo verdrietig te zien, dat hij zwoer dat hij net zolang zou zoeken tot hij 
vond wat ze wilde. En toen opeens... tegen de avond van de vierde zoekdag, 
en ondertussen duizenden repen verder, schreeuwde één van de fabrieks-
arbeidsters: “Ik heb ‘m, ik heb de Gouden Toegangskaart!” Pas toen Veruca deze 
in handen kreeg werd ze weer stil en kon ze weer lachen.  

Op haar gouden wikkel stond: “kom voor een spannend avontuur, naar het par-
keerterrein van MHC/Helden van Kien. Zorg dat je daar op woensdag 14 Augus-
tus om ..... uur  paraat staat. Dan zul je op je verdiende snoepreis avontuur gaan!” 

Veruca moest van alle vinders van het verst komen, dus het was een flink uitstapje. 
Ze eiste van vader Peper dat ze de privéjet zouden nemen, in plaats van de 
gewone reisjesbus. Dit scheelde haar flink wat reisdagen en ook zij kwam dus 
uiteindelijk te vroeg aan bij de fabriek van J.V.Wonka.  
 
De poorten gingen echter niet voor haar open en Veruca schreeuwde alles 
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bij elkaar. “Ik eis dat ik binnengelaten wordt, ik wil het, NU!!!” Meneer Peper 
kon het gejammer van zijn dochter niet aan en betaalde enkele Rooise 
jongeren die toevallig in de buurt waren, om hen te helpen over de fabrieks-
muren te klimmen. 

Geleid door de nieuwsgierige neus van meneer Peper (die een kans zag om 
eventuele geheimen uit J.V.Wonka’s keuken te stelen voor zijn eigen gewin) 
kwamen de Pepers via een avontuurlijke sluiproute terecht bij de notenkamer. 
Wat niemand hen kon vertellen is dat zij deze kamer beter niet hadden kunnen 
betreden. Binnen zijn namelijk honderden eekhoorns aan het werk om hele 
walnoten uit hun dop te krijgen, en deze laten zich niet graag storen.
Het moment dat Veruca een eekhoorn zag, stormde ze al gillend naar binnen: 
“Vader,  zorg dat ik een van die eekhoorns krijg, ik wil ‘m NU!”. Alle eekhoorns 
vlogen onmiddelijk op haar af en landden op haar lichaam. Ze zagen haar aan 
voor een rotte noot en sleepte haar direct het vuilnisgat in.  

Van Veruca is niets meer vernomen, maar vader Peper heeft gezworen dat nie-
mand ooit meer deze fabriek zou betreden en heeft de Gouden Wikkel van zijn 
dochter dus verstopt ver van de fabriek in Sint-Oedenrode vandaan. Er bestaat 
een kans dat je hem plots toch tegen zult kunnen komen, want J.V.Wonka neemt je 
mee naar verre oorden. Mocht je hem vandaag vinden, neem hem dan zeker mee! 
We verwachten om .....uur weer terug zijn bij het parkeerterrein van MHC/Helden 
van Kien. Dit heb je vandaag nodig: 

- je deelnemerskaart, de gehele dag zichtbaar dragend;
- badkleding en een handdoek (!dit zeggen wij nooit zomaar!);
- plastic zak (ter bescherming van tas bij regenval)
- stevig lunchpakket en voldoende drinken;
- zakgeld (max. €5);

Verder belangrijk om te weten:
- in de bus is eten en drinken niet 
  toegestaan.
- er is vandaag geen bewaakte 
  fietsenstalling, fietsen kunnen eventueel 
  geplaatst worden achter het hek bij MHC. 
- Uw kind(eren) graag ophalen bij het parkeerterrein van 
  MHC/Helden van Kien, (ook al stopt de bus ergens anders) dit om verwarring    
  onder groepsleiding en kinderen te voorkomen! Kinderen mogen ook pas  
  vanaf dat punt zelfstandig naar huis! 
- Het parkeerterrein bij MHC/Helden van Kien is met de fiets en te voet vrij  
  bereikbaar. Met de auto? Het Parkeerterrein is bereikbaar via de Schootsedijk  
  i.v.m. tijdelijke afzetting van de Zwembadweg.

10



-Hoofdstuk 4-
          De Verslavende Donderdag van Joris Teevee

                  Dit is Joris Teevee. Joris is maar met één ding  
            druk in zijn dagelijkse leven: Televisie kijken,  
                                               gamen en het verzamelen van zo veel mogelijk 
         gadgets.     
        
          Toen bleek dat Joris één van de 5 Gouden  
        Wikkels had gevonden, was dat meer een 
rottig uitkomend toeval dan een grote hartenwens. Joris zat helemaal niet te 
wachten op al die aandacht. Sterker nog, toen de krant voor de deur stond, leek 
hij alleen maar geërgerd door de hele zaak. “Laat me toch,” zei hij nijdig, “zien 
jullie dan niet dat ik aan het gamen ben? Ik wou dat jullie me niet stoorden.” 
    
De negenjarige jongen zat voor een machtig tv-toestel, met zijn ogen aan de 
beeldbuis gekleefd, en keek naar een videogame waarin de ene groep 
misdadigers de andere groep boeven met machinegeweren beschoot. 
Joris Teevee zelf had niet minder dan achttien speelgoedrevolvers en andere 
gadgets om zijn nek hangen, en telkens maakte hij een luchtsprong en vuurde dan 
een keer of vijf met een van die wapens.  

“Stilte!!,” schreeuwde hij als iemand hem iets probeerde te  vragen, “ik zie toch dat 
ik niet gestoord wilde worden. Dit programma is hartstikke goed, fantastisch 
gaaf. Ik kijk er elke dag naar. Het meest houd ik van misdaadfilms en shooter-
games. Oh en talentenjachten, die zijn gewoon heel cool. O jongens, wat zou 
ik ervoor geven om mee te doen! Dat is pas leven, hartstikke fijn. De wereld om me 
heen is zo saai en gewoon.” 
 
In de Gouden Wikkel stond dat Joris was uitgenodigd om op donderdag 15 
Augustus om 9.00 uur naar de parkeerplaatsen bij J.V.Wonka’s chocoladefabriek 
te komen (die liggen op het evenemententerrein naast de sportvelden van 
voetbalveld de Neul, mocht je dat niet weten), om daar persoonlijk rondgeleid te 
worden door meneer Wonka zelf en deel te nemen aan een actief en veelzijdig 
programma. De rondleiding zou op dit zelfde terrein ook weer eindigen, en 
wel om 16.00 uur. Een Fiets was daarbij wel geboden, en een stevig lunchpakket 
met voldoende eten en drinken!  

“Een Fiets?!!” schreeuwde Joris boven de geweldadige geluiden van 
zijn tv uit, “Ik ga toch niet sportief en actief doen ergens op het terrein van 
een chocoladefabriek, als ik ook lekker thuis voor m’n tv kan zitten en de hele dag 
kan gamen, films kan kijken en met m’n gadgets kan spelen op de bank?! Mij 
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niet gezien, ik hoef dat stomme ticket niet!“, en hij gooide de Gouden Wikkel 
richting de verslaggever van de lokale Rooise krant.  

De verlaggever was met stomheid geslagen en wist even niet wat hij nu moest 
doen. Hij nam zich voor om deze Gouden Toegangskaart te gaan verstoppen in het 
Centrum van Rooi, zodat in ieder geval iemand uit de buurt hem zou kunnen 
vinden en toegang zou kunnen krijgen tot de wonderlijke, verbazingwekkende 
en verbluffende snoepwereld van J.V.Wonka.  

Na een kort telefoontje met een Oempa Loempa van de persafdeling van de fab-
riek van J.V.Wonka, is overeen gekomen dat dit de meest eerlijke oplossing was 
en dat deze ticket op vrijdag 16 augustus ter vondst zou worden gelegd in het 
centrum van Sint-Oedenrode. De eerlijke vinder zal die dag dan ook nog kans 
maken op al het lekkers wat J.V.Wonka te bieden heeft.  

Voor Joris Teevee was het avontuur van korte duur, maar nog niet geheel over. De 
ondankbaarheid was de Oempa Loempa’s niet onopgemerkt gebleven, en zij 
hebben Joris een grote reep ‘entertainmentchocolade’ toegestuurd.  Niet zomaar 
per post. Nee, de chocoladereep werd getranporteerd naar Joris tv, zoals beeld uit 
een camera wordt getransporteerd naar de tv bij mensen thuis. In miljoenen kleine 
deeltjes, om vervolgens weer tot het totaalbeeld samen te komen, recht voor 
Joris neus. Dat trok de aandacht wel van Joris en zijn gadget-hart.  

Joris pakte de chocoladereep en stak hem direct in zijn mond. ‘Entertainment-
chocolade’, dat hoef je hem geen tweede keer te laten lezen. Pas 
later las hij op het label: Met het eten van deze chocoladereep, ga je een belofte 
aan. Jij die zo houdt van entertainment, jij zult donderdag na het dagprogramma 
nog mee gaan oefenen in Sporthal de Streepen voor de grote Oempa Loempa 
talentenjacht.  Alle kinderen die zich hebben opgegeven voor deze show, zullen 
dan hun muziek op USB aanleveren aan de Oempa Loempa’s en jij Joris Teevee, 
zult als straf het licht geluid en special effects moeten bedienen. Kom 
je ook dit maal niet? Dan verander je in een piepklein spook. “Een 
spook?!”, gilt Joris het uit. “Maar dan kan ik nooit meer gamen, want 
dan valt de controler zo door mijn handen... En tv kijken, hó maar, 
dat is dan ook verleden tijd. Ooit een spook een tv aan zien 
krijgen?“ Had ik maar nooit van die chocolade gegeten.  

Extra voor kinderen uit groep 8: 
Alle kinderen uit groep 8 worden uitgenodigd voor een 
speciaal avondprogramma. Wellicht komen we Joris Teevee daar nog tegen..? 
Dit zal plaatsvinden in de Vresselse bossen.  We verwachten jullie om 20.30 uur 
bij de parkeerplaats aan het Vogelsven. Omstreeks 22.00 uur zal deze avond 
afgesloten worden (eindtijd kan enigszins afwijken). We raden aan om met de 
auto te komen. Het Vogelsven zal deze avond 1-richtingsverkeer zijn, met de 
inrit aan de lieshoutseweg.  
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-Hoofdstuk 5-
Het Vindersgeluk van Jacques Stevens op Vrijdag

Dit is Jacques Stevens. Beter bekend onder zijn familie 
en vrienden als Sjakie. Sjakie is een bescheiden 
jongen, met een bescheiden bestaan. Zijn familie: 
meneer en mevrouw Stevens, grootmoeder 
Willemina en grootvader Willem, opoe Jakoba 
en opa Jakob, leven allemaal samen met Sjakie 
in één piepklein huisje, aan de Ollandseweg. Het is 
helemaal van hout, misschien heb je het wel eens gezien.   
       
Opa Jakob vertelt graag verhalen en Sjakie luistert graag naar ze. Zo vertelde 
Opa Jakob Sjakie als hij thuis kwam van school, iedere keer als er iemand weer 
een Gouden Wikkel had gevonden het verhaal wat hij die dag had gelezen in de 
krant. Sjakie hing dan aan zijn lippen, want hij was heel nieuwsgierig wie er allemaal 
zo gelukkig waren dat zij op J.V.Wonka’s grote chocoladeavontuur mochten.  
         
Sjakie zelf zou niets liever willen dan toetreden tot de chocoladefabriek van 
J.V.Wonka. Het is zijn hartenwens en heel zijn familie wist dat. Maar Sjakie 
weet ook dat chocoladerepen duur zijn en wil zijn familie niet belasten door 
om een chocoladereep te vragen.      

Bij de vondst van de 3e Gouden Wikkel, was het bijna Sjakies verjaardag. Opa, 
opoe, grootvader en grootmoeder hadden al hun laatste pensioencenten bij 
elkaar gelegd en in het geheim meneer Stevens er op uit gestuurd om 1 J.V.Wonka 
chocoladereep te gaan kopen in de snoepwinkel in het dorp.    

Sjakie kon zijn geluk niet op toen hij de chocoladereep vond op de grote 
dag, en heeft zijn grootouders wel 100x gekust. Wat spannend, zou hij hier 
dan in zitten? De hele familie had zich om Sjakie heen verzameld, voor dit 
spannende moment. Bij het openen van de wikkel, kwam het teleurstel-
lende moment. Geen Gouden Toegangskaart, enkel chocolade. “Kom, en 
nu denken we niet meer aan gouden wikkels, maar we gaan gewoon ge-
nieten van de chocolade,” zei opa Jakob. Licht teleurgesteld staarde Sjak-
ie even stil naar zijn chocoladereep en zei toen: “Hier, moeder, neem 
een stukje. We zullen hem delen. Ik wil dat iedereen ervan proeft.”  

Net na de vondst van de vierde Gouden Wikkel, liep Sjakie na school wat ver-
loren rond over de markt. Hij had gepoogd een sneeuwpop te maken op de 
kiosk en was nu langzaam richting huis aan het wandelen, toen hij plots iets zag 
liggen in de goot. Zag hij dat nu goed? Half onder de sneeuw bedolven lag een 
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tientje!! Hij had zojuist en heel tientje gevonden! Sjakie kon zijn geluk niet op. 
Hij hield zich voor om er 1 chocoladereep van te kopen, en de rest van het geld 
direct naar zijn ouders te brengen. Hij stond netjes in de rij bij de Primera te wa-
chten, toen hij een groot krantenartikel zag: ‘De laatste wikkel van J.V.Wonka 
zal niet te vinden zijn in een reep, deze kun je verdienen door geluk in het 
spel! J.V.Wonka organiseert een week vol sport en spel, waarbij er uiteindelijk 
één winnaar (het groepje met het meeste geluk in het spel!) met de laatste 
Gouden Ticket vandoor zal gaan.’ Verder stond er het volgende:  

Op vrijdag 16 Augustus vanaf 8.45 uur wordt ieder door J.V.Wonka uitgenodigd 
kind verwacht bij Sporthal de Streepen. Daar zal hun vindersgeluk worden 
beproefd. De Gouden Wikkel van Joris Teevee is namelijk nog in de omloop en 
deze ochtend te vinden in het dorp. In de middag zullen de Oempa Loempa’s 
een geweldige talentenjacht neerzetten en zal bekend worden wie de laatste 
Gouden Toegangskaart zal winnen.   
                     
                                             Tijdens de afsluiting van deze avontuurlijke week om 
         16.30 uur, zal bekend worden wie er een levenslange 
        voorraad (of in ieder geval voorraad voor een 
      dag, ligt er aan hoe snel je eet) aan lekkers 
        wint van J.V.Wonka en de sleutel krijgt tot de 
            chocoladefabriek.  

    Deze dag heb je nodig: 
       - Een stevig lunchpakket + voldoende drinken
          - Fijn zittende wandelschoenen/gympies
     - je (verkleed)spullen voor de talentenjacht als
       je meedoet.
      - Heel veel aanmoedegingsenergie  om degenen
         aan te moedigen die meedoen met de 
       talentenjacht.  

En Sjakie? Sjakie heeft van het tientje snel een paar gympies gekocht bij de 
zeeman om de hoek. Hij wist wat hem te doen stond en is vastberaden om 
die laatste Gouden Wikkel alsnog te bemachtigen!   

Goed om te weten:
Alle ouders en andere geinteresseerden zijn van harte uitgenodigd om bij 
de afsluiting aanwezig te zijn. U wordt dan verzocht om plaats te nemen op 
de tribunes van Sporthal de Streepen. Toegang tot de zaal is helaas wegens 
veiligheidsredenen uitgesloten.   
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-Hoofdstuk 6-
J.V.Wonka’s Extra Informatie (a.k.a. de kleine lettertjes)

- Deelname aan de jeugdvakantieweek is op eigen risico. De organisatie (Stichting Jeugd 
Vakantie Activiteiten) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade van welke 
aard dan ook (bijvoorbeeld verlies van kleding of materiaal, of fysiek letsel). Wij raden het af 
om uw kind een mobiele telefoon mee te laten nemen gedurende de week.  

- Wij verzoeken u om uw mobiele telefoonnummer achter op het deelnemerskaartje van uw 
kind te zetten. In noodgevallen zijn we dan snel in de gelegenheid u te bellen.

- Bij slecht weer zijn we genoodzaakt het programma te wijzigen. De kinderen worden per dag 
geïnformeerd over de activiteiten, locatie en begin- en eindtijden. U kunt deze wijzigingen ook 
volgen via onze website, facebook en twitter. Houdt u er rekening mee dat de kinderen op onver-
wachte tijden thuis kunnen komen. Bij een ‘slecht- weerprogramma’ wijken we mogelijk uit naar 
sportzaal Kienhoef. Hiervoor hebben de kinderen schone binnengymschoenen nodig.  
 
- Augustus is een maand van wespen. Wij raden u aan om hier rekening mee te houden bij de 
samenstelling van het lunchpakket van uw kind (pakjes drinken met een rietje, snoepjes met 
papiertjes e.d.). 
           
- Bij activiteiten in het bos, adviseren wij ouders om uw kind(eren) altijd na afloop te contro-
leren op teken. Ook is het goed om uw kind(eren) met hoge sokken en lange broeken het 
bos in te sturen, om een tekenbeet zo goed mogelijk te voorkomen. 
 
- Ieder jaar blijven er gevonden voorwerpen liggen. Om dit tegen te gaan, willen wij u verzoe-
ken zo veel mogelijk spullen van uw kind te labelen met een naam. Mocht u iets kwijt zijn, kunt 
u gedurende de week altijd bij de kerngroep komen vragen om gevonden voorwerpen.  

- Verzekert u zich er van dat uw kind veilig de weg op gaat? 
         
- Mocht u na het lezen van dit boekje nog vragen hebben, dan kunt u zich altijd wenden tot de 
gegevens die vermeld staan bij  HANDIGE INFORMATIE. Ook kunt u in de week zelf terecht 
bij de   leid(st)er van uw kind om eventuele bijzonderheden van uw kind door te geven. 
        
- Wij verwijzen u ook graag naar de algemene voorwaarden en naar de AVG overeenkomst op 
de website.  

          Vriendelijke Groet,  

                                                                J.V.Wonka
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kleurplaat

Verstop er je eigen Oempa Loempa’s in!
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-Hoofdstuk 7-
Groepsindeling Groep 5/6
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Groepsindeling Groep 5/6
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Groepsindeling Groep 5/6
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Groepsindeling Groep 5/6
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-Hoofdstuk 8-
Groepsindeling Groep 7/8

21



Groepsindeling Groep 7/8
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Groepsindeling Groep 7/8
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Groepsindeling Groep 7/8

24



-Hoofdstuk 9-
Ereleden

Jo Timmers  †   Els Vermaat       Frank Vos
Peter van den Hurk  Eric Markgraaff      Ben Verhagen
Rene Gibbels   Erie van der Zanden     Rezi van Herpen

Aantekeningen
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-Nawoord-
Participerende Partijen Donderdagprogramma

Onderstaande clubs, bedrijven, instanties, verenigingen & particulieren hebben hun 
vrijwillige meewerking verleend en inzet getoond, om van ons donderdagprogamma 
een veelzijdig workshopprogramma te kunnen maken voor de deelnemende kinderen. 
Hiervoor willen wij hen via deze weg nogmaals hartelijk bedanken!   

In de toekomst zouden wij als organisatie graag vaker een workshopdag willen kunnen 
organiseren. Ziet u mogelijkheden tot bijdrage voor invulling van het workshop-
programma, waarbij een grote groep Rooise kinderen bekend raakt met uw club, 
organisatie, vereniging e.d. dan vernemen wij graag wat u voor ons zou kunnen 
betekenen.           (Zie de eerste pagina van dit boekje voor contactinformatie) 

(deelnemende partijen die later dan het uitgeven van dit boekje alsnog zijn 
aangesloten: natuurlijk ook enorm bedankt!) 

Theo van den Oever
r.k.s.v. Rhode

Dai ippo
BVR

Scouting Rooi
HBV ontspanning

Argo
’t rooise Theater

Sunrise
Inge Bolle

Beat it
Brandweer Rooi
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Albert Heijn 
Algonkin Verhuur 
Auto Bongers 
Biggelaar Groen 
Café Dommelzicht 
De Winkel van Boskant 
D’n Einder 
Fortuna ‘67 
Foto de Vakman 
Fuitcake Studio 
Ietstedruk.nl drukwerken 
Jumbo Sint-Oedenrode 
Kapteijns Partyverhuur 
Klusbedrijf D. Raaijmakers 
KV Rooi 
Mars Veghel 
Masta Aanhangers 
MHC Sint-Oedenrode 
MK2 
MooiRooi Krant 
Oefentherapie de Meierij 
Omroep Meierij 
Rabobank 
RKSV Rhode 
Scouting Rooi 
Sportbedrijf Sint-Oedenrode 
Stapperz & Kiddooz 
Steigerverhuur van Berkel 
Top Grass 
TVE Reclameproducties 
        van Kaathoven
    
     Alle sponsoren, begunstigers 
    en vrijwilligers, en iedereen die
    ons zo geweldig geholpen 
    heeft! Namens de Kerngroep, 
    de leid(st)ers en de Rooise 
    kinderen: 
             ONTZETTEND BEDANKT!


