
 

 
LIEVE KVW-KINDEREN, 
 

Op maandag 22 augustus 2022 breekt de 56e KVW-week in Wouw los! 

Zoals jullie weten is het thema Wouwcus Pocus; we 

vliegen op een bezemsteel naar een magische wereld!  
 
We verwachten jullie iedere ochtend op sportpark Cluzona aan de 
Doeldreef in Wouw, waar om 9.30 uur de opening begint. ’s Middags 
start de afsluiting om 15:45 uur en is om 16:00 uur de dag weer 
afgelopen (m.u.v. de Bonte Avond op vrijdag. Dan eten de kinderen ’s 
avonds op KVW. Daarna zijn de ouders welkom om de Bonte Avond te 
komen bekijken. De precieze tijd vermelden wij in de Floeps). Tijdens de 
dagelijkse afsluiting worden de belangrijke dingen voor de volgende dag 
besproken. Let op: mogelijk is in de KVW-week de weg vanaf de Markt – 
Doeldreef (Torenplein) nog afgesloten. Het Cluzona-terrein is dan 
bereikbaar via de Schoolstraat, de Pastoor Potterstraat of de Beeklaan. 
 
De hele dag spelen we leuke spelletjes en maken we het vooral erg 
gezellig. We maken zelfs af en toe een uitstapje. Vergeet daarom niet je 
lunchpakket mee te nemen. We lunchen iedere dag gezamenlijk. Voor 

bij de lunch moet je zelf iets te drinken meebrengen. Neem het liefst iets gezonds mee. Overdag krijg je 
van ons ranja. Let op: neem, als het erg warm wordt, een extra flesje water mee. 
 
Kun je een dag niet komen, geef dit dan tijdig door aan één van je leiders 
of aan één van de loslopende leiding in de bestuurskamer. We kunnen hier 
dan rekening mee houden. 
 
We zijn altijd (voor, tijdens en na KVW) telefonisch bereikbaar via Manon 
(06-34143849). 
 
Let op:  
- willen de kinderen van de Jongsten, de Midden én de Oudsten op 
maandag oude verfkleding aantrekken? 
- willen de kinderen van de Oudsten op maandag stevige en dichte 
schoenen (geen slippers) aantrekken? 
- willen de kinderen van de Midden op donderdag een lege en schone 
petfles (1,5L) meenemen? 
 
Trek bij KVW nooit je beste kleding aan! We spelen met verf, stiften, 
modder en water en je kunt dus wel eens vies worden! Verder willen we 
de ouders van alle Jongsten dringend vragen om voor hun kinderen, voor 
het geval dat ze een ongelukje hebben met plassen, schone kleding mee 
te geven. 
 
Voor de Oudsten is een extra kampbrief met belangrijke informatie bijgevoegd. 

 
Ook willen we hierbij aan de ouders vragen om zich op te geven 
voor het vervoer op woensdag naar (10:00 uur) en van (15:00 
uur) zwembad De Schelp in Bergen op Zoom. Opgeven graag bij 
Manon of Arno. 
 
Houd voor de laatste nieuwtjes de Facebookpagina van KVW 
Wouw in de gaten en kijk binnenkort op onze website (www.kvw-
wouw.nl) voor o.a. het KVW-lied van 2022! 
 
Tot maandag 22 augustus om 9:30 uur op Sportpark 
Cluzona aan de Doeldreef in Wouw. Hier zullen we met z’n allen 
onze 56ste editie vieren! We toveren onszelf met een magische 

spreuk naar Wouwcus Pocus! 

 
Groetjes van de leiding van KVW Wouw 

 
Met vragen kunnen jullie terecht bij Manon Goorden: 
manongoorden@home.nl / 06-34143849 
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