
 
 
 

 



Verbind de puntjes met elkaar en zie voor 
welk zeedier Pods bang is! 

  
  



 

Sponsors van KVW! 
 

KVW zou niets zijn zonder alle hulp en giften van onze 
sponsors. Super bedankt en hopelijk mogen we volgend jaar 

weer rekenen op jullie steun! 
 

• Bedrijfswagen Centrum Roosendaal (Rob en Monique Verleijsen) à 
lenen van de bus 

• Van den Heuvel Bedrijfswagens à lenen van de bus 
• Eddy Peeters Bouwbedrijf à lenen van de bus voor de Oudsten 
• Van Akkeren Logistics (John van Akkeren) à vervoer van de spullen 
• Mark de Groot Verhuur à opslag van de spullen 
• Boer Bergsebaan à opslag van de grote spullen en de ruimte voor het 

bouwen van het decor 
• Duo D&G (Dorina Schoonen en Gerry van Loon) à kleding en 

attributen voor het toneelstuk 
• Marit(s) Couture (Marit Schoonen) à ontwerpen en maken van de jurk 

van Ariël (Carolien) 
• Zento (Maarten Verheij) à podium en witte tenten 
• Van der Heijden Sierbestrating (Arjan van der Heijden) 

à podium en witte tenten 
• De Kok Staalbouw à podium en witte tenten 
• R&R Partycare à podium en witte tenten 
• Boer Koolen à strobalen 
• Scouting à lenen van alle scoutingtenten en palen 
• Karpack à pallets voor de hutjes 
• Broeren Transport (Arjan Broeren) à vervoer van de pallets 
• Van Loon Grondwerken (Dré en Gerry van Loon) à afvoeren bouwhout 



• Logopediepraktijk Steenbergen (Hanneke 
Verheij) à gekleurde zweetbandjes voor de 
groepen 

• Logopediepraktijk YCM Verhaart Wouw 
(Yvonne Verhaart) à gekleurde zweetbandjes 
voor de groepen 

• Huisartspraktijk Wouwse Markt (Anne Fleur 
Dorman) à gekleurde zweetbandjes voor de 
groepen 

• Kopieer&Meer-Winkel Copy Copy à printwerk en Floeps 
• MN Entertainment (Merijn Nelemans) à produceren van het KVW-lied 
• Dio Dekkers (Kitty Dekkers) à aanvulling EHBO-dozen 
• Voetbalschool Wouw (Jorrit Janssen) à voetbalclinic voor de Oudsten op 

maandag en waterpistolen en pingpongballen voor op kamp 
• Fam. Elst à softijsjes 
• Richard en Brechje Bierbooms (Plus Dordrecht) à ontbijt voor de 

Oudsten op kamp 
• Profix IT Solutions (Erik de Klerk) à Mega Disco Schuimparty op 

kamp voor de Oudsten en alle leiding 
• Niet Thuis Events (Cindy en Manon) samen met Donkenhof à 

zonnebrillen voor de schuimparty 
• Den Brok Stucadoor en Gastouder Het Wijsneusje (Remco en Bregje 

den Brok) à jungle-springkussen 
• Carpe Diem Communicatie (Astrid Aarts) à stormbaan op vrijdag 
• Familie De Caluwé à stormbaan op vrijdag  
• Fresh2You (Evert van Oers) à heel veel appels, bananen en 

watermeloenen 
• Beautycenter PUUR (Mandy Coppens) à behang en chips voor de 

kinderen 
• Café/Zalen Donkenhof (Maurice en Jannine Broeren) à frietjes en 

worstjes 
• José van de kantine à het Italiaans diner voor alle leiding, gebruik van de 

kantine en de koelcel 
• Corné Rommens à voor het koken op kamp 

• Keurslager Machielse à BBQ voor het eten van 
vrijdag 
• Jumbo Wouw à bekers, broodjes, knakworsten en 
sausjes (eten vrijdag) 
• Corry, Jac, Cees en Frans à bakken van de 
hamburgers 



• Ed van Bergen à muziekinstallatie, truss en Bonte Avond 
• Frans Goorden à presentatie Bonte Avond 
• Cluzona à gebruik sportpark 
• Vrijwilligers van Cluzona: Willem, Huub, John en Hidde à voor allerlei 

hand- en spandiensten, zoals het vastzetten van de tenten, het verrijden 
van de platen en het hout, soep, bananen en hulp bij al onze vragen 

• BuurtCultuurFonds (via Linda Wagemakers) à ijsjes voor alle kinderen 
• Merode Electro (Rob en Monica Goorden) à popcorn voor de kinderen 
• In den Veehandel à snoepkettingen 
• Walter Voorheijen à maken van de nasi voor de leiding 
• Astrid, Thieu en Dorina à voor het poetsen op kamp 
• Angela de Weijer (Junior) à voor het regelen van het goede weer 

maandag t/m donderdag 
• Gewoon bij Sjuul (Noortje Balkhuijzen) à taartjes 
• Femke Touw en Dorina Schoonen à drinken en snaais voor de leiding 
• Geerhoek (René Scheepers en Lisette) à gebruik bij regen 
• Sporthal à gebruik bij regen 
• Cassandra van Wijk van Sport by Cas à voor het vermaken van de 

kinderen vrijdag 
• Vossen op donderdag à voor de hulp bij de spellen 
• Chauffeurs naar het zwembad à voor het rijden 
• Alle ouders van de kinderen à het uitlenen van de kinderen 
• Ouders van de leiding à hapjes voor de leiding en het uitlenen van hún 

kinderen 
 
 
 
  



Leiding KVW Wouw



2019 Wouwlantis 



 

Ka Ve Weetjes 
Wist je dat… 
 
… Lieve heel braaf haar hand opsteekt als ze iets wil zeggen bij de vergaderingen 
van KVW? 
… Marije dit Ka Ve weetje was vergeten en daarom Lieve bijna niet in de floep 
had gestaan? 
… het drankje van Ruben van de midden altijd 7 graden is? 
… dit is omdat dat op het flesje staat? 
… Anouk van de midden een frietje wil worden? 
… Anniek een softijsje wil worden? 
… groepje 4 van de midden altijd in de mayonaise lopen? 
… ze hier eigenlijk polonaise mee bedoelen? 
… Moos van de jongsten vond de juf af was met stopdans? 
… ze af was omdat Moos haar spierballen zag? 
… Freek van de jongsten hard met z'n hoofd tegen de Chinese muur aan is 
gelopen?  
… Mats van de jongsten verliefd is op Anneke van de leiding? 
… Anneke ook wel verliefd is op Mats? 
… Joey van de jongsten zich nog moest scheren na het zwemmen? 
… Mike van de midden dacht dat je kon kanoën op het speelveldje in plaats van 
de kabelbaan? 
… Willemijntje en Dirkje van de midden een vlieg verzorgde tijdens de tocht? 
… Jolein van de midden ook wel Jojo wordt genoemd? 
…  ze Luce ook wel Truus noemen? 
… Daan van de midden denkt dat Anniek een smokkelaar is? 



… er op donderdag heel veel vliegtuigen over Wouw heenvliegen die Anniek dan 
op zouden pakken? 

… er geen gewonden zijn gevallen tijdens de 
tocht? 
… alleen Anniek, die door haar uitvallende 
schoen viel? 
… dit gelukkig niet al te ernstig was? 
… de ouders van Saar en Noor niet willen 
trouwen? 
… zij van dat geld liever op vakantie gaan? 
… Julian van de jongsten het KWV-lied kan 
fluiten? 

… de leiding van jongsten 3 de kinderen wijs maakten dat de kinderen worteltjes 
te eten kregen in plaats van friet? 
… de kinderen hier erg van schrokken? 
… De helft geen wortels lust maar dat er ook wel knakworsten waren? 
… dat Vera wel heel veel geluk heeft met de knakworsten? 
… Renske juist wel graag wortels eet? 
… ze graag heel gezond wil eten? 
… Joa van de jongsten had veel zin in de donte avond? 
… hij de bonte avond bedoelde? 
…. Gijs van de jongsten vroeg Lincy ten huwelijk vroeg in de kleedkamer van het 
zwembad? 
… ze helaas nee zei?  
… de jongens van midden 3 heel erg 
fanatiek werden van crazy Wouwlantis? 
… ze bij de opdracht van het 
binnenstebuiten dragen van hun kleren 
zelfs hun sokken omdraaiden. 
… Sepp zijn teen in zijn mond kan stoppen 
(maar wel alleen voor de foto)? 
… Sepp vandaag heel vaak naar plekken is 
gelopen waar hij niet naartoe hoefde? 
… hij Evie namelijk overal achtervolgde? 
… Faye graag nieuwe voeten wil, omdat 
degene die ze nu heeft versleten zijn? 



… Bente van de jongsten op vrijdag en zaterdag aan ninja training doet? 
… Siebe van de midden voor al de leiding in zijn groepje een leuke zeilboot heeft 
geknutseld? 
… Lieve en Danielle hier vanavond een wedstrijdje op het water mee gaan doen? 
… heel de midden middag afsluit met een potje voetje van de vloer? 
… ze dit heel leuk vinden omdat alle leiding dan tikker is? 
… er (met name donderdagavond) heel hard gewerkt is door alle leiding? 
… er daardoor weer een fantastische afsluitingsdag was vandaag? 
… wij nu heel hard gaan opruimen? 
… wij er volgend jaar gewoon weer zijn? 
… we hopen dat jullie er volgend jaar ook allemaal weer bij zijn? 



Zo teken je heel snel een 
prachtig zeepaardje! 

 
  



 

Zwaaaaaai! 
 

KWV Wouwlantis 2019 is weer helaas voorbij! 
 

Na de carnaval zijn we er gelijk in gedoken om ook dit jaar weer een 
spetterende week voor alle kinderen in elkaar te zetten.  

Thema bedenken, programma’s maken, lied schrijven en een dans 
verzinnen, het was allemaal even leuk. En als hoogtepunt natuurlijk de 

week zelf: we hebben gelachen, veel plezier gehad en genoten in 
Wouwlantis! 

De leiding kijkt terug op een FANTASTISCHE week. 
 

Er zijn alweer genoeg ideeën voor KVW 2020, zodat we er ook 
volgend jaar weer een super week van kunnen maken. Maar eerst gaan 

wij lekker uitrusten en nagenieten.  
 

Ariël, Pods, Korporaal Sidderaal en de piranha’s, de Schilderpad, de 
kwallen, de lakei en alle leiding vonden het fijn dat jullie er allemaal 

waren.  
 

Hopelijk zien we jullie volgend jaar weer!  
 

  

In 2020 is KVW van  
10 tot en met 14 augustus! 

 


