
Yahoooooo beste givers, 
 

Thuis, The Simpsons, The Kardashians, Geordie Shore, Familie, Komen Eten, Goede Tijden 
Slechte Tijden, Wittekerke, Sara, One Tree Hill, Game of Thrones, Dallas, The Bold and the 

Beautiful, How To Get Away with Murder, FC De Kampioenen, Eigen Kweek  
 
 

Maar een serie die wij écht écht écht eens op onze beeldbuis zouden willen bekijken is: 

KEEPING UP WITH THE KOKAZ 
Kan jij ook niet wachten om deze soap mee te maken & te bekijken?  

 
 

OPNAMES gaan door: 20 juli tot en met 30 juli 
De acteurs worden 20 juli verwacht om 7u45(!!!) uur aan het station van Kontich-Lint, waar 
ze zullen opgehaald worden door een super de luxe voertuig… die ons naar de plaats van 
de opnames zal brengen! + aangeraden: lunchpakket, voldoende drinkwater en zonnecrème  
 
BIJDRAGE om te mogen deelnemen aan deze zalige ervaring:  
120 euro te storten op: BE38 7350 4459 9372 met als mededeling “Groot kamp 2019 + 
naam lid”. 
 
Als échte diva’s mogen jullie je bagage op voorhand droppen op kokaz: 14 juli! (Hiervoor 
sturen de regisseurs nog een mailtje rond naar jullie managers.) 
 
Wat de acteurs dienen mee te nemen? 
 

- matje + slaapzak 
- je ID  
- persoonlijke medicatie (mag aan de regisseurs afgegeven worden indien gewenst) 
- voldoende kledij, zowel voor warm als koud weer, regenweer… 
- stevige stapschoenen, gewone schoenen... 
- rugzak 
- gamel + bestek + beker 
- toiletzak (tandenborstel, tandpasta, biologische zeep/shampoo, zonnecrème….) 
- POT CHOCO/SPECULAASPASTA/CONFITUUR 
- 2 keukenhanddoeken 
- zwemgerief, handdoeken, waterschoenen 
- PERFECT uniform!!! 
- petje 
- drinkbus 
- opblaasbare band of dergelijke voor in de rivier mag ook zeker! (leuke in action!!!!) 
- verkleedkleren in je personage 

 
 
 



 
Wat laten de acteurs beter thuis? 
 

- alcohol 
- geld 
- gsm en alle andere elektronica 
- drugs 
- gezaag 
- té grote diva allures 

 
Wij zijn er alvast zeker van dat deze serie een knaller van formaat wordt!  

Wij hebben er zin in!  
 
 
 
 
 
 


