Informagie voor morgen
Algemeen
Morgen zijn we weer een dag in Wouwcus Pocus en goed nieuws! Je hoeft
morgen géén lunchpakketje mee te nemen! Want wij gaan tussen de middag
lekker uit eten met z’n allen!

KVW 2022
FLOEP 3

Jongsten
Voor de Jongsten willen we u vragen om de kinderen graag vaste schoenen
(geen slippers) waarop je kunt wandelen aan te trekken. Willen de kinderen
van de Jongsten ook een lege keuken- of wc-rol mee nemen? Hier gaan zij
een mooi knutselwerk mee maken voor de Bonte Avond.
Midden
Ook voor de kinderen van de Midden willen wij vragen om hen vaste schoenen (geen slippers) waarop je kunt wandelen aan te laten trekken. Willen de
kinderen van de Midden ook een lege, schone PET-fles (1,5L) mee nemen.

Voor alle informagie kunt u terecht op www.kvw-wouw.nl of
op onze facebookpagina Stichting KVW Wouw

Wouwcus Pocus

Woucus Pocus Toverveer, lekker zwemmen in het ranjameer!
Wat een heerlijke dag in het zwembad hebben wij gehad en wat heeft
iedereen van de Jongsten en de Midden zich goed vermaakt!
Vanavond zullen de oogjes wel op tijd dichtvallen!
Het programma van de Oudsten stond vandaag bol van vette spellen:
vlaggenroof, knoopspel, trefbal en het Grote Magische Chaosspel!
Zij schuiven vanavond aan voor een heerlijke BBQ en daarna spelen zij een
casino- en minigame-avond. Natuurlijk gaan ze voor de winst en hopen
daarmee een fikse buit mee naar huis te nemen!

Stel je eens voor
Vandaag laten we jullie ook kennismaken met Amber Goossens. Zij kent KVW vooral van de leuke verhaal van alle dames
uit het voetbalteam en daarom heeft ze ervoor gekozen om
bij de leiding te komen. Ze heeft zij vroeger meegedaan bij
KVW Heerle Moerstraten, waar het ook altijd erg gezellig was.
Amber zit inmiddels in haar laatste jaar van het CIOS in
Goes en is dan ook enorm sportief. Ze is het liefste op het
voetbalveld te vinden of bij ’t Sporthuys. Of op het terras
met vriendinnen. Het favoriete eten van Amber is spaghetti
van haar moeder. Amber is één keer in Curaçao geweest
en daar vond zij het fantastisch. Snorkelend heeft zij bijzondere vissen en enorme schildpadden gezien. Amber is
groot fan van de Geest van Aladdin. Ze vindt dat karakter heel erg grappig en ze is dan ook naar de musical geweest. Als Geest zou ze wensen dat ze zou kunnen vliegen.
De favoriete toverdrank van Amber is de standaard Taksi.
Pas is Amber nog in Disneyland Parijs geweest en was daar enorm onder de indruk van de parade. Ook Amber houdt van Nederlandstalige muziek om mee te zingen. Op dit moment is haar favoriete nummer Automatisch van Flemming. Amber draait mee met de Midden.

Stel je eens voor
Nieuwe aanwinst bij de leiding is Cas Augustijn. Hij
heeft vroeger zelf heel erg vaak meegedaan aan
KVW en is nu via zijn neef Daan en zus Lieke bij
de leiding gekomen. De gezelligheid met de kinderen en met de leiding onderling lijkt hem super leuk.
Cas gaat na de vakantie naar de mavo op de Norbertus Gertrudis mavo en daarnaast is hij vaak vakkenvullend te vinden in de Jumbo. Cas vindt eigenlijk al
het eten lekker en eigenlijk wil hij helemaal niet kiezen. Wel liep Cas bij KVW even tegen een probleempje aan: hij eet thuis nooit wraps en daarom wist hij
even niet hoe hij deze handig moest vouwen om te eten!
De favoriete vakantiebestemming van Cas is de camping Guyonniere in Frankrijk. Cas is een sportieve gast
en gaat vaak voetballen en naar de gym. Als Cas dan
ook iets zou wensen, dan wenst hij z’n droomlichaam
en dan hoeft hij daar niet meer aan te werken. Het allerfavoriete uitstapje van Cas is naar het fantastische
park Puy du Fou in Frankrijk en zijn lievelingsnummer
is Casanova. Dat snappen wij wel! Je kunt Cas herkennen aan zijn buckethat of vissershoedje bij de Jongsten.

Mop
Iedere dag een nieuwe magische mop van Cillit Bang:
Het is groen en het zit op de auto?
Een spruitenwisser!

Over vandaag

Stel je eens voor

Toverpuzzel

De volgende nieuwe leiding die wij graag aan
jullie voorstellen is Jesper Potters. Zelf deed
hij nooit mee aan KVW, maar zijn zus Mandy heeft hem toch enthousiast gemaakt.
Jesper geeft ook trainingen en kampen bij Voetbalschool Wouw en zag daar dat hij het er leuk
vindt om met kinderen te werken. Jesper zit op
het Norbertus Gertrudis Lyceum op het vwo.
Een grote wens van Jesper is om een ‘wereldreis’ te maken door vier landen: Oostenrijk,
Duitsland, Slovenië en Kroatië. Hij eindigt dan
graag in Duitsland waar hij elke dag schnitzel
kan eten, dat is namelijk zijn absolute favoriet!
Het magische alter ego van Jesper zou Harry Potter(s) zijn, vanwege zijn
achternaam en als toverkracht heeft hij ook goed idee. Dan zou hij namelijk toveren dat hij geen ochtendhumeur meer zou hebben. Het vetste
uitstapje dat Jesper ooit heeft gedaan was naar Camp Nou in Barcelona. Toch is Jesper voor Feyenoord. Jesper luistert graag naar Suzan en
Freek en hij kan dit allemaal meezingen. Jespers favoriete toverdrank is
appelsap en hij zal dat deze week lekker borrelen met bij de Jongsten.

Rebus 1

Oplossing rebus 1:

Rebus 2

Oplossing rebus 2:

Wist-u-datjes

Wist-u-datjes

… Louis van de Jongsten zijn ranja niet doorslikt?
… Hij dit doet zodat hij nog wat ranja heeft voor onderweg?
… Caya worstenkampioen is?
… Zij een record van 35 heeft?
… Faye dit spel heel goed vindt voor haar Engels?
… Dit heel bijzonder is, aangezien het spel Duits is?
… Nick alle papa’s van de kinderen van de Oudsten kent?
… Er bij de leiding tien broers en zussen paren zijn?
… Zij bij KVW ineens goed door een deur kunnen?
… Dit thuis vaak wel anders is?
… Caya haar toverstaf gebruikt als microfoon tijdens het toneelstuk?
… Vigo van de Midden zei ‘goed gedaan’ tegen Loslopenden na het opzetten
van het springkussen?
… Hij later ook graag profvoetballer wil worden?
… Hij dan nieuwe bankjes voor KVW wil kopen, zodat wij minder werk hebben
met de voorbereidingen?
… Stef een octopus is?
… Dit omdat alle kinderen aan hem hangen?
… Thomas Overes van Midden 2 deze dag echt leuk vond?
… Hij dit vindt omdat KVW altijd leuk is?
… Hij zijn vader ook al 3 keer heeft opgegeven voor het rijden naar het zwembad?
… Liene van de Jongsten van Mandy houdt?
… Mandy hier helemaal van smelt?
… De moeder van Jewel van de leiding de floeps heel streng bewaart voor
later?
… Quinn Bennebroek danskracht heeft?
… Hij dit gelijk voelde toen hij het terrein op kwam lopen?
… Cas de ganzenpas heel goed kan?
… Tommes vroeger met een speelgoedtractor over Mandy’s voet heen is gereden?
… Mandy hier nog steeds last van heeft?
… Shaedy van de Midden met het zwemmen haar bakini aandoet?

… Ruben van de Midden altijd moeilijke schoenen van zijn ouders aankrijgt?
… Sven van de Oudsten dacht dat Carolien ‘Carlolo’ heette?
… Amber van de Midden leiding niet wist wie Joyce was?
… Dit is omdat Joyce altijd ‘Poeza’ genoemd wordt?
… Romy (één van de geweldige vossen van de Midden) verkleed ging als
toverpanter?
… Zij Maccie de Panter heeft
… Liz van Midden 4 dacht Maccie de Panter een paspop was?
… Romy en Esther na het vossen bij de Midden even hun spullen in de witte
bus wilden zetten?
… De bus die ze bedoelden helemaal geen witte bus van KVW was?
… Daan kan zien of een meid wat is aan de manier waarop ze een autodeur
dichtdoet?
… Lieke van de leiding dacht dat heel KVW al klaar zou staan op de zaterdagochtend voor KVW?
… Dit helaas niet zo was?
… Dat ze nog steeds heel veel spierpijn heeft van het harde werken?
… Tommes zijn droom vroeger was om in een springkussen te zitten dat leegloopt?
… Hij dit vandaag eindelijk heeft kunnen meemaken?
… Manon hondenpoep heel erg vies vindt?
… Ze haar schoenen direct wil weggooien wanneer ze er in heeft gestaan?
… Ze onze bolderkar ook bijna weg wilde gooien toen hij door de hondenpoep
was gereden?
… Ties van de Jongsten een nieuwe moeder heeft?
… Boris van de Jongsten wel eens op bezoek is geweest bij Suzan & Freek?
… Groep 2 van de Jongsten doet aan blowen in plaats van bowlen?
… Midden 1 de halve tocht op hun tenen liep?
… Dit was omdat ze enorm bang waren voor de heksen?
… Sven Kromdijk dacht dat er een draadloze douche op kamp was?
… Bij het aanzetten er water uit komt?
… Lynn by far het liefste monster is?
… Brent van Midden 2 verkering heeft met Hannah?

