
Boekje juni Jokaz 

Zondag 2 juni: Dé supergezellige, fantastisch leuke FAMILIEDAG 

Smeer alvast jullie kuiten in voor een dagje amusement voor jong en wat minder 
jong! 
Iedereen is welkom, alle takken samen onder begeleiding van het groepscomité, met 
of zonder ouders, hond, papegaai, oma's & opa's.... 

13u : Vertrek aan het lokaal met alle fietsers (let op! De fietstocht is 10km enkel) 

14u : Start spel- en wandeltocht (5,5km) in en rond domein Battenbroek. 

We spreken af net achter de brug van de autostrade in de straat Battenbroek te 

Walem. 

 Parkeergelegenheid daar ter plekke of aan het voetbalveld KFC Walem. 

  

17u : terug aan het lokaal voor lekkere broodjes (op voorhand te bestellen) en 

oudercafé “zomereditie” 

  

17u – 18u : Afhalen kampuitnodigingen 

Inschrijven voor de superleuke namiddag met naam en adres is UITSLUITEND nodig 
als je géén lid bent van de scouts (mama, papa, oma, hond....). Deze gegevens 
hebben we nodig om de verzekering te regelen. Je weet maar nooit. Alle scoutsleden 
zijn echter automatisch gedekt. 

Weet je nog niet helemaal zeker of je naar de activiteit komt, mag je dat gerust de 
dag zelf beslissen! Onderstaande gegevens invullen vergemakkelijken enkel het 
administratief proces, maar kunnen ook de dag zelf vervuld worden. 

De broodjes bestel je echter wel op voorhand, anders hebben we niet genoeg of veel 
te veel :-) 

Wens je nog extra info? Heb je nog vragen? Contacteer ons groepscomité 

via kokazvrienden@gmail.com 

  

Inschrijven :  https://forms.gle/L43VpXFXF25cKJxDA 

 

Vrijdag 7juni: Disco 18u30-20u30 

Klaar om helemaal los te gaan? Kom dan met je beste dansbenen en moves want 

vanavond zal de dans vloer geopend zijn! Pak je disco kleren al maar mee we gaan het 

kot afbreken! Jihoeee  



 

Zaterdag 15 juni: zwemvergadering 14u-16u 

Vandaag zoals elk jaar worden jullie verwelkomt aan het zwembad van Kontich om 

14u! Niet te vergeten: zwemgerief en 2 euro. We maken er een paar heel leuke 

uurtjes van! 

 

Zondag 23 juni: slotdag 9u30u-17u 

Het einde van het jaar licht nabij, we zijn weer een jaartje ouder en wijzer "#$%. Maar 

voor de laatste vergadering van het jaar gaan we met zen alleen een kei leuke dag 

beleven. Pak allemaal jullie zwemgerief mee (waterschoenen, zonnekrijm, zwemkledij, 

petje, …), pak ook maar zeker een goede lunch mee want het is welzeker een hele 

dag. Niet te vergeten: kids-id, 4euro, de leden worden verwacht om 9u30 aan het 

station van Kontich de trein vertrekt om 10u04!, de leden komen terug aan het 

station om 16u55. 

 

Zondag 30 juni: geen vergadering 

Het is spijtig genoeg geen vergadering vandaag maar vrees niet want de leiding 

vertrekt morgen al op scoutskamp! Jahoeee! Tot 3 juli  

 

De Jokaz leiding 

 

 Psy        Azora  Gapy Nala         Paco  

  

 


