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Voor u ligt het programmaboekje van de eindmusical 2019 van groep 

7 en 8 van CBS De Weerklank. Een musical boordevol humor, leuke 

typetjes, spannende scènes en liedjes met pure hitpotentie. In dit 

boekje vindt u een korte inleiding en de rolverdeling. We wensen u 

een prettige voorstelling!!         

Inleiding 

Paniek in het eenenvijftigbomenbos! Het vliegtuig van de Wildlife 

Rangers heeft per ongeluk allerlei kisten met wilde dieren boven het 

bos gedropt. Ze moeten snel teruggevonden worden, voordat de 

dieren ontsnappen. En vergeet zeker de grote kist niet, want daarin 

zit Bruno: een gevaarlijke bruine beer!  

Ondertussen rollen de Survival Scouts onder leiding van Hanna 

Hopman hun slaapzakken uit voor een overnachting in hun clubhuis 

in het kleine bos. Maar of ze voorbereid zijn op wat komen gaat is 

zeer de vraag… 

En dan is er nog de excentrieke kluizenaar Mordius Staal. Hij zoekt al 

jaren naar een goed excuus om alle bomen van het 

eenenvijftigbomenbos te kappen. Daarom geeft hij zijn handlangers 

(de Staalbrigade) de opdracht mee te helpen zoeken naar de dieren, 

maar bovenal elke boom die hun daarbij in de weg staat rigoureus 

om te zagen! De eerste bomen worden al snel geveld. Het 

voortbestaan van het bos is in gevaar. De Wildlife Rangers en de 

Survival Scouts komen in verweer. De strijd om het bos breekt los! 

Maar… er breekt nog meer los… Bruno de Beer! Ren! Ren voor je 

leven!!! 

 

 



Personages 

De Wildlife Rangers v.l.n.r.: Emma-Rose, Annabel, Isis, Annelot en 
Veerle 
 

 
 
Bea: Veerle Kuipers 
 

  
 
Leidster van de Wildlife Rangers; enthousiast en chaotisch type; 
heeft ‘per ongeluk’ het luik van het vliegtuig open laten staan, 
waardoor alle kisten zijn verloren. 
 
Hasna & Ravenna  
Twee leden van de Wildlife Rangers; vriendelijke en opgewekte types. 
 
 



Hasna: Annelot van Rijswijk                            Ravenna: Isis Visser  
                                              

                                                                                                  
  
Cora & Cornelia 
Wildlife Rangers in opleiding; enthousiaste types; niet al te snugger; 
volgen vooral hun eigen logica. 
 
      Cora: Emma-Rose Dickson                  Cornelia: Annabel Westdijk  
                                                                                           

                                       
                                                                      



Bruno de beer: Mare Timmerman 

 

 

Bruno wordt door iedereen gevreesd; heeft ondanks haar gevaarlijke 
uiterlijk een vriendelijk karakter; zit in een grote kist waar zij stiekem 
vrij in en uit kan lopen; wil het liefst met rust gelaten worden, zodat 
zij een boek kan lezen. 
 
Mordius Staal: Puck van den Breemen 
 

 
 
Rijke excentrieke kluizenaar; woont in een klein kasteeltje in het 
bos; chagrijnig type; haat de natuur en wil alle bomen in het bos 
laten omzagen.  
 



Casimir: Kasper Versluijs 
 

 
 
Assistent van Mordius; behulpzaam type; heeft het beste met 
Mordius voor en luistert juist daarom ook weleens niet naar hem.  
 
De Staalbrigade: 
Kees van Onderen:                                    Harry Helm-op: 
   Maarten Boer                                          Joris Boer 
 

                                
 
Lid van de door Mordius                         Lid van de door Mordius 
opgerichte Staalbrigade;                         opgerichte Staalbrigade; 
is door Mordius ingehuurd         is door Mordius ingehuurd 
om bomen om te zagen;                         om bomen om te zagen;   
niet al te snugger type;          neemt het voortouw; 
doet vooral erg zijn best.             voert opdrachten uit  

       zonder vragen te stellen. 



De Survival Scouts v.l.n.r.: Milou, Floortje, Hannah en Sanne 

 
 
 
Hanna Hopman: Hannah Kruiswijk 
 

 
 
Klunzige patrouilleleidster van de padvinders; ziet zichzelf als expert 
op het gebied van overleven in de wildernis; denkt alles goed te 
kunnen maar bakt er weinig van. 
 
  



Tuk en Traag 
Twee slome padvindsters; hebben geen zin in de survivaltocht; zijn 
altijd moe. 
 
    Tuk: Sanne Zwang                          Traag: Milou Heezen 
 

                          
 
 
Kletskoek: Floortje Paulissen 
 

 
 
Hongerige padvindster; heeft altijd honger, snackt veel tussendoor; 
draagt extra veel proviand met zich mee.  
 



De Moltons v.l.n.r.: Mike, Karel en Chris 
3 bandieten uit het Wilde Westen 
 

 
 
   Joey Molton            Jack Molton          Alfred Molton 
  Mike Herwig          Karel van Prooijen                Chris Lems 
 

                         
 
Joey heeft een opvliegend karakter; type baasspeler; wordt snel boos 
als zijn broer Alfred iets doms zegt of iets doms doet. 
 
Jack is een meegaand type; vredestichter; probeert de sfeer tussen 
zijn twee broers goed te houden. 
 
Alfred is een humoristisch type; goedgemutst; doet vaak domme 
dingen en begrijpt dan niet waarom Joey daar boos om wordt. 



Brom & Snor 
 

  
 
Twee veldwachters (politieagenten); niet al te snuggere types; 
proberen alles ordelijk te laten verlopen in het bos; 
 
 
Snor (Mark Lems)                   Brom (Puck van den Breemen) 
neemt de leiding               is een scherpschutter 
 

                                                        
 
 



Butlers Gérard & Henry 
 

 
 
Bedienden van de markies; hebben het beste met de markies voor en 
proberen hem vaak bij te sturen. 
 
Gérard: Jesse van der Pal                   Henry: Jelani Soares 

                                                                                   
 
 
  



Oma & Omi Sprokkel 
 

 
 
De oudste bezoekers van het eenenvijftigbomenbos; wonen in een 
flatje even verderop; allebei erg eigenwijze types en niet bang 
uitgevallen; Omi is de moeder van Oma en is een fervent 
vogelspotter. 
 
    Oma Sprokkel          Omi Sprokkel 
    Ella Meerman     Marit Kloosterziel 
       

                                
  
  



Markies van der Velde-van Hiero tot Ginter: Jesse Rook 
 

 
 
Vriendelijke en verstrooide eigenaar van het eenenvijftig-bomen bos; 
kan niet op tegen de gemene Mordius; is van adel; voelt zich down 
omdat hij de liefde van zijn leven zo mist. 
 
Quido en Luigi 
 

 
 
Twee louche verzekeringsagenten; onafscheidelijk van elkaar; doen 
alles om schade die de dieren kunnen veroorzaken te voorkomen, 
zodat ze geen geld hoeven uit te betalen. 
 
  



Quido: Jop Kloosterziel                         Luigi: Robbe Everaers 
 

                                     
                                                                                                       

Hayley & Natasja 

 
 
Twee tv-reporters van BNN (Beren News Network); echte 
doorzetters; maken een tv-reportage over het vervoeren van de 
dieren naar het wildlife-reservaat.  
 



Natasja: Julia Egbers               
 

           Hayley: Bo Kempen 
 
Overige taken: 

Materiaalman: Kyrano Sluizeman 

 

 



Leerkrachten: 

                            

 

Deze musical is mede mogelijk gemaakt door een aantal zeer 

behulpzame ouders. 

Op deze plek willen wij hen dan ook hartelijk danken voor hun 

inzet!! 

 

 

 


