
KVW-lied 2022 Wouwcus Pocus 
 
One short day - Wicked 
 
Wat een dag 
Welkom in Wouwcus Pocus 
Wat een dag 
Welkom in Wouwcus Pocus 
 
Wat een dag 
Welkom in Wouwcus Pocus 
Goedendag 
En wat is het hier fijn 
Alles mag in die wondere wereld 
‘t Is overal prachtig, zo KVW-achtig 
We dansen nooit klein 
 
Toen ik de stad ooit binnenvloog 
Langs de lange regenboog 
Draken, trollen, kikkers 
Doorgedraaid 
Kies je eigen toverhoed 
Welke kleur of stof is goed? 
Je eigen mantel wordt op maat genaaid 
En iedereen eet hier toverrijst 
De drankjes zijn hier groen, blauw, geel 
Soms drinken wij er veel te veel 
Dan mag je niet meer op je bezemsteel 
 
Aan de top 
Staat mevrouw Oliewonder 
Magisch wijs, toch een sprankeltje raar 
Eeuwenoud, maar wij kunnen niet zonder 
Zij is het orakel 
En zorgt voor spektakel 
Met uitstekend haar 
 
Bella Ciao – Musica Originala 
 
Hagedisso Kattenpisso 
Met Ketela, Ketela Brandnetela, la, la 
Hoelahoepo Hondenpoepo 
Zijn ontsnapt uit Trammeland 
 
Op een ochtend 
Werd zij wakker 
In de kou, in de kou, in de kou, kou, kou 
Zo verlaten 
 

Achtergelaten 
Op de bezemcarpoolplaats 
 
In de verte 
Ziet zij twee jongens 
Wa's da nou? Wa's da nou? Wa's da nou, 
nou, nou? 
Hagedisso 
En Hoelahoepo 
Blijf mijn broeders eeuwig trouw 
 
We smeden plannen 
Haar te verbannen 
Versteen ik jou, steen ik jou, steen ik jou, 
jou, jou 
En wij worden 
In Wouwcus Pocus 
De grootsten van het land 
 
Van knoeier tot kanjer - Hercules 
 
Snel en sterk 
Zij is aan het werk 
Niet te stoppen met het soppen 
Want dit is haar handelsmerk 
Het bureau stof ik met plumeau 
Sopje, emmer, zwabber 
Bezemsteel ik echt de show 
 
Ik poets en ik struikel 
Wouwcus Pocus 
Ik val en ik duikel 
Wouwcus Pocus 
Een flits en gedonder 
Onverwacht 
Heeft mijn plumeau nu toverkracht? 
Ja, haar plumeau heeft toverkracht 
 
Wie weet wel raad met zeep en water?  
Cillit Bang 
Het schoonmaakhok is haar theater 
Cillit Bang 
Ze werkt heel hard 
In 't zwart 
De toverreis gaat hier van start voor  
Cillit Bang 
Cillit Bang (5x) 



Nooit meer gemopper 
Van sopper tot topper 
Zij is ons topper 
Cillit Bang 
 
Kapitein deel II – Acda en De Munnik 
 
Cillit is de magische ontdekking 
Maar wie leert haar de fijne kneepjes van 
het vak? 
Er zit iets magisch in haar, maar ze moet 
nog heel veel leren 
Dus moet ze lessen volgen bij de hoogste 
meesters 
Met als doel, dat ze tovert met gemak 
 
De eerste les is van Madame Martini 
Met hoge hoed, een strik en blond, 
wapperend haar 
Ze kan je leren hoe je wisselt van 
gedaante 
Als je durft, stap je in haar toverkist 
Een talentvol goochelaar 
 
En ze oefent en ze leert, maar 
Ze is nog lang niet klaar 
Ze krijgt het hoe dan ook vandaag nog 
voor elkaar 
 
Een sapje hier 
Elixer daar 
Zij mixt alles door elkaar 
Hier leren we recepten 
Van Professor Perenschnapps (4x) 
 
Ferry de roze flamingo – Barry Fest, 
Tim Schalkx 
 
De laatste les is van Loeka Sambuca 
 
Van wie komt dat pinguingetoeter? 
Zij is zwart wit en een platvoeter 
Die lokroep is haar toverkracht 
Het is Patty, wie had dat nou ooit 
verwacht? 
 
Loeka liep op een avond 
Door het bos zo alleen 
Toen uit alle hoeken en gaten 
Ineens wilde dieren om haar heen 
 

Daar danst Diego de Dino 
Zo soepel als een Latino 
Doet de tango of een pirouette 
Hij blinkt uit in hiphop, tap en jazzballet 
 
Het moment dat ik ze betover 
Krijgen zij magische kracht 
Ik zwaai met m'n zweep in de rondte 
Ik heb nu de dieren in mijn macht 
 
Daar loopt Emie het eendje 
En zij hinkt op één beentje 
Zij wilde een flamingo zijn 
Geen probleem, dus zij staat nooit in haar 
eentje 
 
Kijk, een konijn en een tijger 
Ook een dolfijn en een reiger 
Het temmen van die beestenboel 
Dat is Loeka haar absolute levensdoel 
Het temmen van die beestenboel 
Dat is Loeka haar absolute levensdoel 
 
A brand new day – The Wiz 
 
Stel je eens voor 
Dat je toverkracht bezitten zou 
Je dromen komen uit 
Wat is de grootste wens van jou? 
 
Vliegend naar school 
Met vleugels of een bezemsteel 
Elke dag taart 
En ik woon dan in een zandkasteel 
 
Met een raket 
Gaan we op vakantie naar de maan 
Een dierentuin 
Waarin eenhoorns nu dan echt bestaan 
 
Zet je duikbril op 
Lekker zwemmen in het ranjameer 
Wat een magie! 
Kom op, we zingen nog een keer 
 
Vind hier al je toverkracht! 
Wouwcus Pocus! Wat een pracht! 
Pak je bezem! Vlieg maar mee! 
Tover hier bij KVW! 
2x 


