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Nieuwe leiding 
 

Vandaag stellen we de laatste nieuwe leiding van dit jaar aan je voor.  
Dit is Daan Govaarts, hij is 14 jaar en draait mee als hulpleiding bij 
de jongsten. Daan deed als kind al mee met KVW en wilde altijd al 

leiding worden later (nu dus…) 
Je kunt Daan tegenkomen in Wouw, daar woont hij en loopt hij ook 
zijn krantenwijk. Het liefste speelt Daan voetbal of eet hij lasagne. 

Het allerliefste gaat Daan naar Italië op vakantie. 
Maar hij heeft, net als veel van jullie, een hekel aan het opruimen 

van zijn kamer.  
Het lievelings-zeedier van Daan is de witte haai, maar dat is een 

beetje onhandig in huis. Daarom heeft hij een hond. 
 
 

  



 
Het vervolg van de warmwaterketelmannetjes 

 
Gisteren kon je het eerste stuk al lezen, hieronder het vervolg… 
 
Totdat een van de ketelmannetjes in zijn warmwaterketeltje een briefje vond 
waarop stond geschreven; 
 
Koning Kabbelmeer sprak een toverspreuk 
 
Hij vindt de keteltjes niet leuk, 
want in warm water leeft hij niet fijn, 
daarom mag het water van hem wel koud zijn 
 
Ooooooh, dus zo zat dat. Koning Kabbelmeer leeft namelijk onder water. In zijn 
waterpaleis. Het is best wel een lieve koning hoor, maar soms is hij een beetje 
flauw. Gewoon omdat hij zich verveelt. Dus daarom had hij de spreuk gesproken. 
Gewoon om de warmwaterketelmannetjes te plagen. Dat deed hij wel eens vaker. 
Soms zorgde hij voor hoge golven zodat de warmwaterketelmannetjes heel 
moeilijk op zee konden varen en soms verstopte hij hun vlotjes onder het zeewier. 
En nu dit weer! Het moest niet gekker worden. Zo konden de ketelmannetjes hun 
werk toch niet doen? Er moest iets gebeuren! 
 
Ze kwamen bij elkaar en gingen in een grote kring zitten om te praten over 
Koning Kabbelmeer. ‘We gaan het paleis van Koning Kabbelmeer bestormen,’ riep 
er eentje en een ander riep ‘We stoppen stiekem heel veel zout in zijn eten en 
we verstoppen de Koninklijke Waterkoets onder het zeewier.’ ‘Zeg, zeg, zeg, wat 
zeggen jullie rare dingen,’ sprak een wijze stem. Het was het Opper- 
warmwaterketelmannetje. Hij was de oudste van allemaal en daarom wist hij 
overal een oplossing voor. ‘We moeten Koning Kabbelmeer juist helpen! ‘Helpen?’ 
riepen ze allemaal in koor? ‘Ja’, zei het Opperketelmannetje, ‘het is toch zielig. 
Koning Kabbelmeer verveelt zich heel erg. Hij heeft niets te doen. Hij hoeft niet 
te werken. Hij hoeft niet te koken en niet schoon te maken. We moeten iets voor 
hem verzinnen. Iets leuks dat hij kan doen zodat hij zich niet meer verveelt en 
ons met rust laat.’ Tsja, zo hadden ze het nog niet bekeken. Maar als het 
Opperwarmaterketelmannetje het zei, dan was het waarschijnlijk zo… 

 

Lees morgen in de floep hoe het afloopt met de warmwaterketelmannetjes en 
Koning Kabbelmeer! 



 
 

Zoek de 12 verschillen! 
  



 

Nieuwe vesten 
 

Heel vaak is het heerlijk weer bij KVW, maar niet altijd! Wij zijn dan heel 
erg blij met onze warme, rode KVW-vesten. Toch is het aantal leiding de 
afgelopen jaren gegroeid en hebben wij geen vest meer voor iedereen.  
Vorig jaar hebben we onze shirts vervangen, met daarop ons nieuwe 

logo en nu zijn de vesten aan de beurt!  
 

Traditiegetrouw gaan wij tijdens de Bonte Avond met ‘de pet’ rond voor 
een kleine bijdrage van de ouders voor de leiding. Dit jaar willen we de 

opbrengst van deze pet dus gebruiken om nieuwe vesten aan te 
schaffen.  

Zo kunnen we volgend jaar weer allemaal in een prachtig nieuw vest aan 
KVW 2020 beginnen! 

 
Wij willen jullie alvast enorm bedanken voor jullie bijdrage! 

 
PS Als er ouders zijn met een bedrijf die een zakelijke bijdrage willen 

leveren aan de vesten, mogen contact opnemen met Cindy.  
 

 
 
  



 

Ka Ve Weetjes 

 

Wist je dat… 
 

• Manon gisteren de sleutels kwijt was? 
• Deze recht voor haar neus lagen? 
• Brussel en Sofie van de midden een Chinese tweeling waren? 
• Alle leiding heel goed kan droogzwemmen? 
• Zij daar direct mee starten zodra ‘ik ben een klein geel visje’ 

wordt aangezet? 
• Freek van de jongsten de billendirecteur is? 
• Cindy en Manon lieve briefjes bij de lunchpakketjes doen voor de 

leiding? 
• Dat Maurits zijn eigen lunch heeft en geen briefje had? 
• De moeder van Brussel en Milan van de midden daarom een lief 

briefje had geschreven voor Maurits? 
• Tom van de midden per ongeluk zijn losse tand doorgeslikt 

heeft? 
• De andere kinderen Tom geruststelden?  
• De tand er toch weer aan de achterkant uit komt binnenkort? 
• Finn, Lisa en Robin heel goed konden optreden? 
• Zij dit speciaal voor Lynn deden? 
• Lieke van de jongsten gewonnen had met stopdans? 



• Alle kinderen het zo goed deden dat dit het aller-langste potje 
stopdans ooit was? 

• Mingus de plasmobiel bestuurde? 
• Hij de kinderen die nodig moesten plassen achterop zijn fiets 

naar Cluzona vervoerde? 
• Anniek van de leiding een beetje was verbrand maandag? 
• Zij allemaal handen op haar been had met verf? 
• Zij na het wassen alleen om de handen heen verbrand was? 
• Zij dus een blijvende herinnering heeft aan de kinderen uit haar 

groepje? 
• De midden een foto-tocht hadden met kinderfoto’s van de 

leiding? 
• Jens F. Van de midden bij de leiding-foto-speurtocht zich 

afvroeg wie die pruik droeg? 
• De tocht verder voor veel ah-ha momentjes zorgde? 
• Faye wel echt een cutie was volgens de kinderen? 
• De jongens van de midden graag een reserve-wc wilde hebben op 

Cluzona? 
• Ze dan niet zo lang hoefden te wachten? 
• Finn van de jongsten verliefd op papa en mama is? 
• Hij van hen namelijk mee mag doen met KVW? 
• Wij dus stiekem ook een beetje verliefd zijn op alle papa’s en 

mama’s? 
• Annika het rustgevend vindt om een escaperoom te maken? 
• Evie heel lang haar telefoon kwijt was? 
• Zij hem (gelukkig) terugvond op een plek waar ze nooit was 

geweest? 
 

 



 
Goed om te weten 

 
Jongsten en midden 

De jongsten en midden hebben zich vandaag uitstekend vermaakt in de 
Verzonken stad onder water. Ze zullen wel goed moe zijn! 

Morgenochtend gaan de kleinste vissen oefenen voor de bonte avond, 
daarna frietjes eten bij Donkenhof en in de middag nog een keer 

Wouwlantis in.  
De middelste vissen gaan morgenochtend een tocht lopen door 

Wouwlantis en na het frietjes eten gaan zij natuurlijk ook de grote 
bonte avond show voorbereiden.  

Morgen hoeven de kinderen geen lunch mee te nemen! 
 

Oudsten 
De oudsten zijn vandaag gestart met de andersom-dag, dus alles wat 
je normaal in de avond doet begon in de ochtend. Vanavond gaan zij 
pas heel laat slapen na hun avondprogramma. Morgen gaan zij lekker 

zwemmen.  
 

 
 

Voor vragen of eventuele afmeldingen is Manon bereikbaar op 
0634143849. 


