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Wouwcus Pocus

Bedankt namens de leiding
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Zoals altijd in KVW Wouw in de vijfde week van de zomervakantie 
en zo ook in 2023. Volgend jaar kunnen jullie weer mee op avon-

tuur van maandag 14 augustus t/m vrijdag 18 augustus 2023. 
Heel graag tot dan!
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Over vandaag
Wouwcus Pocus dodo-ei, KVW 2022 is weer voorbij! 

Het zit erop! Het is klaar! 

Wat hebben wij weer enórm genoten. Na precies 1.109 dagen zonder KVW 
trapten wij afgelopen maandag ein-de-lijk weer af met … kinderen en … 

leiding! 

Het was een magisch feest als nooit tevoren! 
Orakel Oliewonder, Cillit Bang, de heksen Ketela Brandnetela, Hagedisso 
Kattenpisso en Hoelahoepo Hondenpoepo, de leraren Madame Martini, 

Professor Perenschnapps en Luca Sambuca met al haar magische dieren 
vertrekken op hun bezemsteel uit Wouwcus Pocus en wie weet duiken ze ooit 

nog eens op!

Mop
Iedere dag een nieuwe magische mop van Cillit Bang:

Wat is groen en rijdt over de weg?

Een bromkommer!
Stel je eens voor

Nieuw bij de leiding dit jaar is Resa van 
Geel. Als het kon deed Resa altijd mee 
met KVW en als zij terugdenkt aan het 
KVW-tijd, vond zij Wouwrabha het al-
lerleukste thema. Dat was haar laatste 
jaar bij de Oudsten. Resa zit op school 
op het Norbertus en gaat naar havo 5. 
Daarna gaat Resa studeren op de PABO, 
dus dat sluit perfect aan bij KVW! Naast 
school en KVW werkt Resa hard bij de 
Wouwse Wereld, dus daar kun je een 
keer aanschuiven. In haar vrije tijd zit 
Resa ook bij de leiding van de Scou-
ting en ze houdt enorm van dansen.

Dat heeft ze wel tien jaar gedaan en dat is dan ook te zien bij het dansen van 
het KVW-lied elke dag! Resa heeft al heel de week nagedacht over welk ma-
gisch karakter ze zou willen zijn. En het antwoord is Olaf van Frozen. Die is leuk, 
schattig en grappig en houdt van kinderen. En warme knuffels. En Resa ook! 

Resa zou graag nog eens terug gaan naar Italië op vakantie, want daar ging zij vroeger 
ook altijd naar toe. Dan zou ze nu op een vliegend tapijt in de kleur paars met blauwe 
glitters gaan! Ook kan ze daar lekker pizza eten, welke soort maakt haar niet uit! 

Als andere mensen Resa zouden beschrijven, dan noemen ze haar vooral creatief 
en heel erg goed in dansen! Resa wil graag nog eens naar Disneyland Parijs, om 
daar alle Disneykarakters te zien en om Olaf te knuffelen. Tot slot heeft Resa een 
enorme hekel aan een koude douche, want ze is ook een beetje een koukleum. 
Goed dat het bij KVW altijd lekker weer is! Een aanwinst voor de Jongsten!



Spons-orenSpons-oren
Alle onze sponsoren hebben dit jaar magie gesponsord. Zonder de hulp en 
inzet van onze sponsoren zou KVW Wouw niet kunnen bestaan en daarom 
bedanken wij hen enórm, namens alle kinderen en leiding van KVW Wouw!

Notariskantoor Wouw -> oprichting van Stichting KinderVakantieWerk Wouw
Van Akkeren Logistics (John van Akkeren) -> vervoer van de materialen

Mark de Groot Verhuur -> opslag van de materialen
Boer Potters (Bergsebaan) -> opslag van de grote materialen en de ruimte 

voor het bouwen van het decor
Van den Heuvel Bedrijfswagens -> lenen van de bus

LoveForLive (Maarten Verheij) -> podium en witte tenten
De Kok Staalbouw -> podium en witte tenten

Elkor Groep -> podium, witte tenten en verbanddozen
Orange Charging (Hans van de Ende) -> podium en witte tenten

Ruben Tentenverhuur -> podium en witte tenten
Boer Koolen -> strobalen

Jan de Rijk Logistics -> plastic inpakfolie
Bronchita Beton -> geheime spullen

Scouting Wouw -> lenen van de scoutingtent, palen en locatie bij regen
Jack van Gastel -> hulp bij het opzetten van de scoutingtent

Zwembad De Stok / Sportfondsen -> gebruik van de sporthal bij regen
Geerhoek -> gebruik van de locatie voor de inschrijfdag en bij regen

Eddy Peeters -> lenen van de bus voor de Oudsten
Van Loon Grondwerken (Dré en Gerry van Loon) -> leveren en afvoeren 

bouwhout
Kindcentrum de Stappen -> Fluorescerende hesjes

Ramon Helmons -> extra bouwhout
WTV Wouw (Corné Schrooyen) -> 12 witte bankjes

Kopieer&Meer-Winkel Copy Copy -> printwerk en Floeps
MN Entertainment (Merijn Nelemans) -> produceren van het KVW-lied

TSO De Overblijvers -> magische goochelshows van Alex Buijk
Snepvangers verhuur -> Springkussen

Wow Bruidsmode -> Springkussen
Den Brok Stucadoor en Gastouder Het Wijsneusje (Remco en Bregje) -> Prui-

ken, neuzen en kleding voor het toneel, nieuwe zwembadjes
Merode Electro (Rob en Monica Goorden) -> Nieuwe zagen

Fons Dekkers -> Warmhoudbakken voor op kamp
Marit Schoonen -> ontwerpen en maken van de heksenjurk van Ketela Brand-

netela
Professor Danielle Cloots -> voor het assisteren in het KVW-lab in het toneel-

stuk
Fresh2You -> bananen, appels, mandarijnen

Café/Zalen Donkenhof (Maurice en Jannine Broeren) -> frietjes, worstjes en 
emmers

Cafetaria De Baan (Bob en Annemarie) -> emmers
Cafetaria ’T Papboerke (Silvia Hermus) -> ijsjes

Bloemenmie (Annemie Janssens) -> Spekjes
Lokaal Inkopen (Johan van Loenhout) -> chips
Voetbalschool Wouw (Jorrit Janssen) -> ijsjes

Familie Meeuwisse -> Zwembadjes
Corné Rommens -> koken op kamp

Walter & Sabrina Voorheijen -> toverrijst voor de leiding
familie Bellemans -> diner ‘’Pulled Pork’’ voor de leiding
José van Steenpaal -> Italiaans diner voor de leiding

Keurslager Machielse -> hamburgers en de BBQ op vrijdagavond
Jumbo Wouw -> broodjes, knakworsten, sausjes en ijsjes op vrijdagavond

Alle onze sponsoren hebben dit jaar magie gesponsord. Zonder de hulp en 
inzet van onze sponsoren zou KVW Wouw niet kunnen bestaan en daarom 
bedanken wij hen enórm, namens alle kinderen en leiding van KVW Wouw!



Spons-oren
Alle onze sponsoren hebben dit jaar magie gesponsord. Zonder de hulp en 
inzet van onze sponsoren zou KVW Wouw niet kunnen bestaan en daarom 
bedanken wij hen enórm, namens alle kinderen en leiding van KVW Wouw!

Annie, Frans en Cees -> bakken van de hamburgers
Ed van Bergen -> muziekinstallatie, truss en Bonte Avond

Frans Goorden -> presentatie Bonte Avond
DJ Chris Seduca (Chris van den Heuvel) -> Remix van de Midden voor de 

Bonte Avond
Melanie en Niels Dirven, Bianca Verbocht en familie Schillemans -> gordijnrails
Veronique Martijn Rijsdijk -> hulp bij het inschrijven, diverse boodschappen en 

wespenvangers maken
Caritas OLV in het Woud -> Financiële ondersteuning
Alle magische vossen -> voor het hulp bij de spellen

Cluzona -> gebruik sportpark
Kantine Cluzona -> gebruik van koelcel, de ruimte bij regen en beleg voor de 

Oudsten
Vrijwilligers van Cluzona -> voor allerlei hand- en spandiensten

Alle gastfotografen -> voor al hun prachtige foto’s
chauffeurs naar het zwembad -> voor het rijden

Alle mensen van wie wij hulp hebben gekregen -> Bijvoorbeeld waterpunten, 
aanhangwagens, compressors en bladblazers

alle ouders van de kinderen -> het uitlenen van de kinderen
ouders van de leiding -> hapjes voor de leiding en het uitlenen van hún kinde-

ren

Toverpuzzel
Maak de  magische tekening compleet door de puntjes met elkaar te verbinden



Wist-u-datjes
… Styn van de Midden maar twee scholen hoeft te doen van zijn vader?
... Cas van de leiding de service Toilet Deluxe aanbiedt?
... Je daarbij ook van en naar de wc gedragen wordt?
... Wist je dat Anniek graag de spanband wilt doen?
... Zij dit nog nooit heeft gedaan?
... Hidde Evie een dikke knuffel gaf op kamp?
... Indija dacht dat Hidde en Evie een relatie hadden?
... Wist u dat Gijs van de Midden 4 een eigen boed aan het schrijven is?
... Dat Cindy met een mandarijn Daniëlle haar bril van haar hoofd heeft ge-
gooid?
... Wist u dat alle leiding na een KVW-dag altijd vergadert?
... Dat alleen Cas er toen niet was?
... Omdat iedereen dacht dat hij opgesloten zat in de kleedkamers?
... Daniëlle hem is gaan redden?
... Hij uiteindelijk nog met 12 kinderen naar de WC moest?
... Tess van de Oudsten heel de spooktocht op Anniek haar schoenen heeft 
gelopen?
... Dat zij op badslippers wilde gaan?
... Anniek en Tess dus gewisseld hebben?
... Anniek dus heel de tocht op badslippers heeft gelopen?
... De nieuwe leiding zelf de spooktocht moest lopen?
... Het laatste groepje een kilometer verkeerd gelopen is?
... Dat Lieke zich doodschrok van een stapel boomstammen in een weiland?
... Dat Rody tijdens het laten schrikken tegen een boom aan is gelopen?
... Dat Brent Musters zit te chatten via de website van KVW?
... Wist u dat Jesper van de Leiding heel graag mee wilt knutselen?
... Maar dat we uit betrouwbare bronnen hebben vernomen dat Jesper nogal 
onhandig is.
... Hij toch twee bolletjes ijs had uitgeknipt?
... Deze uiteindelijk weg waaiden.

Kleurplaat
Kleur de magische kleurplaat in en kijk hoe hij tot leven komt.



Wist-u-datjes Wist-u-datjes
… Femke, Fleur en Fien (de drie F’s) van de Oudsten bang zijn voor de came-
ra?
… wij hier niks van geloven?
… vrijwel alle meiden van de Oudsten een crush hebben op Hidde van de 
leiding?
… dat Anniek een crush heeft op Rody met zijn haar naar achteren?
… dat de meiden na het lezen van de Floep met het voorstellen van Jesper nu 
ook een crush op Jesper hebben?
… zij Hidde en Jesper ‘cuties’ noemen?
… ‘Doe de ganzenpas’ hét nummer van kamp is?
… Juul van de Oudsten in haar slaap praat over botercreme?
… Fleur van de Oudsten dit wilde uitleggen en zei: ‘in haar praat slaapt’?
… Tess van de Oudsten het dansje op Bella Ciao het leukste vindt?
… Dex van de Oudsten heel graag in de Floep zou willen?
… Femke van de Oudsten op haar bril is gaan zitten?
… Jorrit zo wild slaapt dat hij wel eens op de grond wakker wordt?
... Jorrit buikgeschoven heeft?
… wij niet precies weten of het buikgeschoven of gebuikschuifd is?
… Daan ongemakkelijk wordt van de serieuze blik van Jente?
… zij deze blik op commando kan?
… Lisa van Midden 4 niet met een raket naar de maan zou gaan?
… zij liever met een raket naar Frankrijk gaat?
… Shaedy van de Midden een heel mooi outzicht had op de trap van de glij-
baan over het zwembad?
… Jody volgens Kiki een appel op haar wesp had?
… Carolien, Anniek en Manon op de terugweg van kamp een PVO’tje kregen?
… dit een Pannenkoek Voor Onderweg is?
… Pip van de Jongsten 6 dagen langer in de buik bleef, omdat ze daar chips en 
kindercola kreeg?
… Liene onder water kan drijven?
… Pip van de Midden tegen haar mama vertelde dat haar leiding Sjors heet?
… zij hoogstwaarschijnlijk Joyce bedoelt?
… haar mama dit eigenlijk al wist?

… de kinderen van Jongsten veel geesten hebben getekend voor de Bonte 
Avond?
… je deze natuurlijk niet kan zien, omdat het geesten zijn?
… Dex van de Oudsten zich afvroeg of water nat is?
… Tommes van de leiding zijn botten insmeert met mayonaise?
… de snacks bij de friet van de Oudsten zo eerlijk verdeeld waren?
… de stand namelijk 24 frikandellen en 24 kroketten was?
… deze stand zo gelijk was omdat één iemand geen snack wilde?
… Midden 4 hele lekkere ijsjes heeft gekregen van de mama van Mik?
… Rens van Jongsten 3 wilde dat KVW 10 dagen zou duren, omdat hij er dan 
morgen ook zou zijn?
… we met z’n allen wel 32 kilo friet hebben gegeten bij Donkenhof?
… en honderden knakworstjes?
… Anouk foodcoach is bij de Jongsten?
… zij steeds zegt bij de frietjes: ‘Blijf je wel eten?’
… de rij van Jongsten 2 steeds beter wordt gedurende de week?
… voor Cas van de leiding hier heel trots op is?
… Shaedy zich bij Donkenhof afvroeg waarom er niemand achter de bar aan 
het werk was?
… Robbin van de Midden heeft bedacht dat alle leiding in het zwembad voort-
aan een KVW-bikini aan moet?
… omdat ze dan beter herkenbaar zijn?
… je dan ook een KVW-zwembroek of KVW-badpak mag?
… Dex van de Oudsten denkt dat hij misschien wel in zijn broek gaat plassen 
bij het avondspel?
… hij dit zelf graag in de Floep wilde hebben?
… KVW er voor dit jaar weer op zit?
… dit jaar echt FANTASTISCH was, door het lekkere weer, de gezellige kinde-
ren, de behulpzame ouders en de geweldige leiding?
… we met 184 deelnemers en 40 vrijwilligers gedraaid hebben?
… we hopen dat jullie er volgend jaar allemaal weer zijn?
… KVW in 2023 is van maandag 14 augustus t/m vrijdag 18 augustus?


