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FLOEP 4
Jongsten en Midden

De Jongsten en de Midden brengen morgen de dag door in speeltuin Vrou-
wenhof in Roosendaal. Trek daarom het liefst vaste schoenen aan en vergeet 

je lunchpakketje (incl. drinken) niet mee te nemen.

Oudsten
De Oudsten worden morgen rond 13:30 uur terug in Wouwcus Pocus 

verwacht. Toch kan deze tijd nog veranderen en houd dus onze 
Facebookpagina in de gaten voor de laatste informatie. 

De Oudsten gaan dan even naar huis om bij te komen en komen om 16:30 
uur terug naar KVW voor het avondeten en de Bonte Avond. De bagage mag 

’s middags of ’s avonds mee naar huis genomen worden.

Bonte Avond
Op vrijdagavond eten alle kinderen bij KVW en blijven zij na het 

dagprogramma dus in Wouwcus Pocus. ‘s Avonds zijn de papa’s, mama’s, 
broertjes, zusjes, opa’s, oma’s en alle gezellige mensen welkom om de magi-

sche Bonte Avond te bekijken. 

Om precies 18:30 uur wordt Wouwcus Pocus geopend en zal de Bonte Avond 
van start gaan (tot die tijd blijft de poort van Cluzona gesloten)! 

Met een enorm magische feest sluiten wij de betoverende KVW-week af!

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



Over vandaag
Wouwcus Pocus deugnietjes, wij houden zo van frietjes!

Jongsten
De Jongsten zijn met een speurtocht met magische spelletjes door heel Wouw 

gewandeld. Deze tocht eindigde op een magische plek, waar ze heerlijke 
frietjes en knakworstjes hebben gegeten. Met frisse energie hebben zij hard 

geoefend voor de Bonte Avond van morgen. Wat zullen zij schitteren als kleine 
tovenaartjes!

Midden
De Midden hebben zich ook voorbereid op de Bonte Avond en de liedjes en 
dansjes zitten er inmiddels goed in! Daarnaast speelden zij het enorm coole 

Toverstratego en hebben zij echt magie gebruikt bij de proefjes! 

Oudsten
Gelukkig stond er voor de Oudsten ook een duik in het zwembad op de plan-
ning en dat was vandaag! Ze krijgen er geen genoeg van, hebben zelfs in het 

zwembad geluncht! 

Vanavond na het eten vertrekken alle acteurs van het toneelstuk naar het 
kampplek om daar het toneelstuk voor de Oudsten te spelen. Daarna spelen 

zij, met heel veel leiding uit Wouw, een spannend en magisch avondspel. 
Wat er staat te gebeuren, dat houden we nog even geheim!

Mop
Iedere dag een nieuwe magische mop van Cillit Bang:

Hoe herken je een domme piraat?

Hij heeft een lapje voor allebei zijn ogen
Stel je eens voor

Nog meer nieuwe leiding en dit keer is het Indija Bo-
gers! Indija is een doorgewinterde KVW’er en deed 
elk jaar mee als kind. Eigenlijk heeft zij alle jaren ge-
vraagd of zij al leiding mocht worden, maar ze moest 
nog even wachten. Indija zit in het tweede jaar van 
Veiligheid&Vakmanschap Maritien en daarna wil ze bij 
de Marine. Haar absolute favoriete gerecht is stoof- 
of draadjesvlees en soepen van haar oma, het liefst 
met verse ballen. Heel graag zou Indija op vakan-
tie gaan mét haar familie náár haar familie in Canada. 

Naast haar studie houdt Indija van sporten op school en 
gaat ze vaak naar haar vriend in Eindhoven. Een handige 
toverkracht voor Indija zou dan ook teleporteren zijn. Het 
favoriete magische karakter van Indija is Aladdin, omdat 
hij zo’n mooi pak draagt, een aapje heeft en vliegend 
tapijt heeft. Toch zou Indija zelf het liefste Mulan zijn. 
De mooiste kleur vindt Indija de kleuren van de regenboog en dat past perfect 
bij Wouwcus Pocus. Het allerliefste gaat Indija naar Walibi voor een ritje in de 
supersnelle Goliath. Als Indija een toverdrank mag kiezen, dan gaat ze voor iets 
met rood fruit. Na al die jaren mag Indija eindelijk meedraaien bij de Jongsten.

Toverstrookje
Schrijf of teken:

Welk thema zou jij kiezen voor KVW 2023?

Knip dit toverstrookje af en lever het morgenochtend in op het podium van 
Wouwcus Pocus!



ToverpuzzelStel je eens voor
Welke toverdrank heeft de heks gebrouwen? 1,2 of 3?Een aanwinst bij de leiding is Lieke Au-

gustijn. Waar gezelligheid is, is Lieke, dus 
haar neef Daan had haar verteld dat ze 
gerust bij de leiding van KVW kon komen! 
Als kind heeft Lieke altijd meegedaan met 
KVW, maar het kamp heeft zij even overge-
slagen. Lieke vond het lied en het dansen 
het leukste en de allerbeste herinneringen 
heeft zij aan het thema SprookjesWouwd. 

Naast KVW werkt Lieke bij de Jumbo 
en in de thuiszorg, waarbij ze eigenlijk 
moet poesten, maar vooral gezellig thee 
drinkt en koekjes eet met de ‘gezelli-
ge oudjes’. Na de vakantie gaat Lieke 
naar havo 5. Daarna wil ze ‘iets econo-
misch’ gaan sturen op Avans in Breda. 
Lieke is ook sportief en gaat graag tennissen met haar moeder, want 
‘daar kan ze lekker van winnen’! Ook wil ze wel naar de sportschool, maar 
‘dat komt er eigenlijk nooit van’. Lieke heeft eigenlijk nooit vrije tijd! 

Lieke zou als magisch karakter graag Professor Perenschnapps wil-
len zijn, dus dat komt perfect uit! Op een vliegend tapijt met pan-
terprint vliegt Lieke naar Hengelo om daar een cooooola te drinken! 

Haar favoriete toverdrank is Liefmans 0% en als uitstapje gaat Lieke graag 
peren plukken op Texel. Lieke kun je wakker maken voor gevulde papri-
ka en op vakantie gaat ze graag met haar familie naar de camping in Frank-
rijk. Tot slot is het favoriete nummer van Lieke ‘Hela, kom met me mee’ van 
Thea en Marjan. Dat moeten we even opzoeken! Welkom bij de Midden!



Wist-u-datjes Wist-u-datjes
… Quinn het kneiterwarm had?
… Hij het liefst van de boot (hutje Midden 2) in het water wilde springen?
… Joyce denkt dat ze van plastic is?
… Dit komt doordat de zonnebrand zo vettig is? 
… De zwaaihand van Finn kapot is?
… Hij gelukkig nog een andere heeft?
… Sophie en Maud van de Jongsten sterk genoeg zijn om de bolderkar te 
trekken?
… Kiki de grote zus schijnt te zijn van Lynn en Sophie?
… Dit wel toverkracht moet zijn omdat ze niet op elkaar lijken?
… Cas van de leiding tijdens de vergadering afgeleid raakt?
… Dit komt doordat hij zijn eigen spierballen bekijkt?
… Anniek liever de worm doet in plaats van push ups?
… Zij de kinderen van de Oudsten wel push ups laat doen?
… Lot meteen naar KVW is gekomen zodra ze uit de auto vanuit Spanje kwam? 
… Ze echt niet nog meer van KVW wilde missen?
… Pip van de Midden grote stenen verzamelt?
… Ze deze kapot slaat in de schuur van haar oma?
… Er dan glanzende steentjes tevoorschijn komen?
… Nick, Cindy en Manon in een dieet-team team zitten?
… Zij natuurlijk de Engelse variant bedoelde?
… Zij hier zelf nog heel de dag en avond om hebben moeten lachen?
… Evie wilde dat de kinderen van de Jongsten Jesper nat gooiden met hun 
bekertje water?
… De kinderen niet naar haar luisterden en Jesper er dus goed vanaf kwam? 
… Jaivey en Mikk vinden dat Resa echt super goed kan dansen?
… Ze dit eigenlijk aan haar wilden vertellen, maar dit niet durfden?
… Bram van de Jongsten dacht dat Jesper ouder dan zijn vader was?
… Ons dit sterk lijkt aangezien Jesper 16 jaar is?  
… Mandy en Evie graag wilde helpen met het werken aan de floep om Manon 
te ontlasten?
… Zij zich er vervolgens toch mee bleef bemoeien?
… Vooral het gebruik van HOOFDLETTERS een belangrijk punt was?

… Jorrit slaapt als een cadeautje?
… hij helemaal ingepakt ligt en dat alleen de strik ontbreekt?
… Dex zich zorgen maakt over de leiding op kamp?
… zij in de bosjes liggen en er honden uitgelaten worden?
… zij dan ondergeplast worden?
… Ties van de Jongsten écht een Paw Patrol zwembad aanhad?
… deze extra speciaal was, want er zaten goede glijbillen op?
… veel ouders het KVW-lied uit hun hoofd kennen?
… wij dit heel erg leuk vonden, omdat Lynn en Anneke dan de papiertjes niet 
hoeven uit te delen?
… Ties van Jongsten 3 echt niet houdt van natte boterhammen?
… hij daarom zijn handen extra goed moest afdrogen?
… Jens van de Jongsten vindt dat Jesper kipfiletjes in zijn ellebogen heeft?
… kinderen van de Jongsten heel goed kunnen surfen?
… de Jongsten tijdens de lunch het spel ‘Wie kan het langste zijn mond dicht 
houden’ speelde?
… Xavi van Jongsten 2 daarna helemaal niet meer wilde praten?
… hij daarom echt gewonnen heeft?
… Daley van Jongsten 2 geen wit brood met chocoladepasta lust?
… dit hij dit al wel heel de week eet?
… Zoë en Iza heel goed zijn in massages geven?
… Cas kan opdrukken in het zwembad en dat hij dit zelfs kan met Guus van de 
Jongsten op zijn rug?
… Sanne van Jongsten 3 de meeste drijfbuizen heeft verzameld?
… Anneke vandaag ineens een clownsneus had?
… we in Wouwcus Pocus naast heksenneuzen dus ook clownsneuzen hebben?
… Joni geen mandarijnen eet, omdat ze alle witte draadjes eraf moet halen?
… de Loslopenden ook de muziekwagen van KVW zijn?
… zij muziek draaien bij de Jumbo?
… Cindy aan alle leiding heeft gevraagd waar Manon is bij de afsluiting van 
woensdag?
… de leiding daardoor een beetje in paniek raakte?
… Cindy allang wist dat Manon uit de toverkist getoverd zou worden?


