
KVW 2022

Wouwcus Pocus

Informagie voor morgen

FLOEP 1
Jongsten

Draag vaste schoenen (geen slippers) waarop je kunt wandelen.

Midden 
Draag vaste schoenen (geen slippers) waarop je kunt wandelen

Oudsten
Om 9:00 uur kunnen jullie de bagage (voorzien van naam) inleveren bij de 
leiding van de Oudsten. Breng natuurlijk je fiets en een lunchpakket (incl. 

drinken) mee! Na de opening vertrekken de Oudsten naar hun kampplek in 
Oud-Gastel!

Wilen de ouders van de Oudsten toch iedere dag een Floep? Je mag deze al-
tijd komen halen aan het einde van de dag in Wouwcus Pocus, maar de Floep 

komt ook iedere dag digitaal op www.kvw-wouw.nl.

Algemeen
Op woensdag gaan de kinderen van de Jongsten en de Midden zwemmen 
bij zwembad De Schelp in Bergen op Zoom. In de Floep van dinsdag staat 

hierover meer informatie. Wel zoeken wij nog ouders die de kinderen en lei-
ding naar het zwembad willen brengen (om 10:00 uur heen en om 15:00 uur 

terug). Wil jij rijden? Geef je dan op bij Arno of Manon.

LET OP! 
Neem op zonnige dagen een extra flesje water mee en zet een pet op. Daar-
naast willen we de ouders vragen hun kind(eren) ‘s ochtends al in te smeren 

met zonnebrand!

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



Over vandaag
Wouwcus Pocus mega zwart, KVW is van start! 

De grote aankomst in Wouwcus Pocus zit erop! Op onze bezemsteel zijn we 
over de regenboog de magische stad binnengevlogen. Wat ziet Wouwcus 

Pocus er prachtig uit. En zeker nu!

De Jongsten hebben vandaag hun tovertenten aangekleed met een kleurrijk 
spandoek. Na het eten zijn zij in de weer gegaan met een zinderende zes-

kamp! 

De Midden bouwden traditiegetrouw aan hun toverhuttendorp! Hamers, 
spijkers, kwasten en alle kleuren verf kwamen eraan te pas en wat een 

resultaat! Het hoogtepunt van de middag bleek toch wel de hilarische Tover-
show te zijn!

De Oudsten zijn direct na de start omgedoopt tot leerlingen van de tover-
school Zweinstein. De enige, echte Sorteerhoed heeft alle kinderen ingedeeld 
in hun eigen afdeling: Griffoendor, Huffelpuf, Ravenklaur of Zwadderich. Bij 

welke groep hoor jij? Verder bezochten de Oudsten ’s middags het Kasteel van 
Wouw en ook zij werden getrakteerd op een spannende Tovershow!

Wat een dag, welkom in Wouwcus Pocus! Er staat jullie op de maandagavond 
nog één ding te doen en dat is het KVW-lied van 2022 oefenen. 

Kijk op www.kvw-wouw.nl voor het lied en de tekst!

Mop
Toverstrookje

Schrijf of teken:
Wat zou jij doen met toverkracht?

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

Iedere dag een nieuwe magische mop van Cillit Bang:
Hoe noem je een hond die kan goochelen?

Een Labracadabrador
Stel je eens voor

Nieuw bij KVW is ook Tommes Balkhuijzen. Tommes 
doet dit jaar voor het eerst mee en heeft gelijk een grote 
rol in het toneelstuk te pakken. Dit vindt hij wel een tik-
keltje spannend. Vroeger had Tommes veel bewonde-
ring voor de leiding en daarom wil hij nu zelf ook graag 
meedoen. Tommes is naast KVW bakker waarvoor hij 
de echte bakkersopleiding in Middelburg heeft gedaan. 
Zijn beste baksels ooit zijn tartelettes met frambozen-
curt. Zijn grootste droom is ooit, het liefst in het bui-
tenland, een ijszaak te beginnen, waar hij natuurlijk 
zijn favoriete smaak citroen zal maken en verkopen.
Tommes is mega groot fan van pretparken en met name van de 
Efteling en Disneyland Parijs. Als hij een toverkracht mocht kiezen, zou 
hij willen vliegen en zo de oceaan oversteken naar Disneyland in Ameri-
ka. Het favoriete Disneyfiguur van Tommes is The Queen of Hearts van Ali-
ce in Wonderland. In de Efteling gaat Tommes vooral heel graag in de Ba-
ron 1898. Ook Tommes gaat de leiding van de Jongsten versterken.



Toverpuzzel
Oplossing: TOVERKETEL

Stel je eens voor
De eerste nieuwe aanwinst bij de leiding is Stef Go-
vaarts. Zelf deed hij altijd mee bij KVW en hij was 
groot fan! Hij vond het toen altijd erg gezellig en 
leuk en hij denkt dat het bij de leiding net zo leuk of 
misschien nog leuker zal zijn! Stef werkt naast KVW 
ook bij de Jumbo en hard aan school in havo 4 op ’t 
Rijks, maar wat hij wilt worden? Nog geen idee! Als 
hij dan nog tijd over heeft, is hij op het voetbalveld te 
vinden of achter de Playstation. Het spelletje maakt 
hem dan niks uit. Op vakantie gaat het hij liefste met 
zijn familie met de caravan naar Italië om daar zijn
favoriete gerecht pizza margherita te eten. In Nederland eet hij het liefst kapsalon 
met alles. Vraag je aan Stef wat zijn favoriete uitstapje is, dan zegt hij: ‘De Efteling, 
met als hoogtepunt de Baron.’ Als Stef zijn magische kracht zou mogen kiezen, dan 
gaat hij op een vliegend tapijt naar Dubai! Verder gebruikt Stef een magisch spreuk: 
‘Je hebt het geluk niet altijd aan je broekspijp hangen.’ Wat hij daarmee precies 
bedoelt, mag je hem altijd vragen. Stef is deze week te vinden bij de Jongsten.

Ook nieuw bij KVW is Joni Kuijstermans. Joni kent 
KVW vooral van haar eigen deelname bij de Oudsten 
en wist toen al dat zij bij de leiding zou willen komen. 
Nu is het moment daar! Als zij terugdenkt aan haar 
eigen kamp vond zij Levend Cluedo het allerleukste 
en zij hoopt dat we nu bij de leiding ook allemaal 
leuke dingen te doen! Joni kun je kennen van haar 
werk bij de Jumbo en na de vakantie start zij met haar 
nieuwe opleiding Chemie. Dat past natuurlijk perfect 
bij het thema van dit jaar! Uiteindelijk wil zij graag 
forensisch onderzoeker worden. Als Joni zou mogen

Toch denken wij dat het ook een goed idee is om eens naar Italië te gaan, 
want haar favoriete gerechten zijn pizza hawai, spaghetti carbonara, crème 
brulée en tiramisu. Favoriet van haar is een tripje naar Phantasialand om een 
ritje in de Taron te maken. Als zij een magisch karakter zou mogen zijn, dan 
zou zij kiezen voor de fee van Assepoester. Zij drinkt haar toverdrankjes graag 
in het groen, blauw, paars of roze en wenst een bijpassend vliegend tapijt met 
glitters! In Wouwcus Pocus mag je alles wensen! Mocht een vliegend tapijt niet 
lukken, dan zou zij graag zelf willen vliegen. Welkom bij de Jongsten van KVW!



Wist-u-datjes Wist-u-datjes
… je kunt uitrekenen hoe lang geleden het KVW was?
… dat dat precies 1109 dagen zijn?
… we dus héél erg blij zijn dat het weer KVW is?
… dat we al wist-u-datjes hebben verzamelen tijdens de voorbereidingen?
… dat Jente bij het uitdelen van de Floeps herkend werd als boze vissen-
vrouw?
… Anniek bijna het brandalarm liet afgaan tijdens de inschrijvingen?
… Anneke steeds om een vogelshow vraagt?
… zij een tovershow bedoelt?
… we goede herinneringen hebben aan de vogelshow?
… Nick graag de tekst ‘spekkoek als vacht’ in het KVW-lied wilt schrijven?
… dit echt onmogelijk is?
… Merijn tijdens het inzingen van het lied bijna Wouwcapulco wilde zingen in 
plaats van Wouwcus Pocus?
… Anniek het nummer over Cillit Bang (haar eigen rol) wel 25x opnieuw moest 
inzingen?
… dit was omdat zij geen maatgevoel heeft?
… wij vinden dat zij juist heel veel maatgevoel heeft?
… omdat zij samen met Nick en Merijn het KVW-lied weer prachtig heeft inge-
zongen?
… Merijn tijdens het inzingen van het lied dacht dat Nick flauwgevallen was?
… dat Nick gewoon even geconcentreerd zijn tekst aan het zoeken was?
… Nick de nieuwe Freddy Mercury wilt worden?
… hij dan wel op zijn kopstem moet oefenen?
… je helemaal niet op je kop hoeft te staan om je kopstem te oefenen?
… Anniek wist-u-datjes zo uit het mouwtje schudt?
… Arno tijdens het schilderen bruine verf zocht voor het schilderen van de jas 
met drollen?
… het witten van het decor in 15 minuten gepiept was?
… ze bij Sep heksenbezemneuzen verkopen?
… we die dus natuurlijk genomen hebben?
… decorplaten precies 1,50m breed zijn?

… Quincy niet precies weet of het nou Merlijn de tovenaar of Klaas Vaak op 
het decor staat?
… zij dit het hele KVW-jaar door elkaar gaat halen?
… Dianne aan verf kan ruiken of het troep is?
… Quincy denkt dat Danielle de baas van het hoofd van de verf is?
… de decorploeg dit gemeten heeft door Anniek op de plaat te leggen?
… Manon een gumkont heeft?
… ze haar tekening op het decor weer heeft uitgevaagd?
… het tapijt van Mickey dus even verdwenen was?
… iedereen welkom is bij KVW?
… dus ook Tinkerbell met al haar mankementen?
…. Anniek haar kind later ‘Tertsje’ gaat noemen?
… Manon dacht dat Quincy met een ‘C’ was?
… dat Quincy ook met een ‘C’ is?
… dat Stef geen knopen kan leggen?
… dat hij dit ook niet wil leren?
… hij toch knopen in de scheerlijnen heeft gelegd?
… wij daarom heel trots zijn op Stef?
… de tenten al één keer zijn weggewaaid?
… dit een KVW-traditie is?
… dat er toverharingen in de tenten zitten?
… Tommes volgens Manon het hoogtepunt van KVW is?
… Tommes sowieso het hoogste punt van KVW is?
… Jeroen Manon gevraagd heeft voor een speciale rol?
… zij al heel enthousiast ‘Ja’ zei?
… zij nu Hagrid of eigenlijk Hagriette, moet spelen?
… Indija nogal verbaasd was hoe recht en strak Cindy en Manon de lampjes  
    en vlaggetjes willen?
… Nick volgens Jeroen goede openingszinnen heeft?
… Nick die dan ook heel vaak gebruikt?
… Jorrit bang is voor neustrimmers?


