
   

 
1 juni 2020   

APOCALYPS KOM ERAAN! 
Experts roepen dapper vrijwilligers op

Uit onderzoek  van de  
beste experts van het 
geheime  experten centrum is 
gebleken dat het einde van 
de wereld nabij is.  De 
wetenschappers en 
onderzoekers hebben 
vastgesteld  dat na de zomer 
(op 1september om precies 
te zijn)  het weer zo 
onvoorspelbaar en gevaarlijk 
gaat zijn dat  
geen enkel 
levend 
wezen deze 
super mega  

orkaan, tornado, moesson, 
aardbeving, tsunami zou 
overleven. Daarom doen 
deze experts een oproep aan 
de dappersten onder het 
volk.  Op 1juli  gaat er een 
geheime  missie van start , 
een missie die de apocalyps 
zou  tegenwerken.   Deze 
missie telt 10 dagen. Wees 
niet bang , laten we de 

wereld 
redden. 
(meer info op 
volgende 
pagina)         

 

 
Experts verwachten dat de wereld er heel anders gaat uitzien na de zomer 

  

 

UITGEVER: JONGGIVER LEIDING 

KOKAZ KRISIS KRANT 

PRAKTISCHE 
INFO VAN DE 
MISSIE 

De missieleden 

kunnen voor de missie 

hun bagage 

binnenbrengen die 

naar de geheime 

locatie wordt 

gereden. Dit gaat 

door op 30/06 om 20u. 

Verdere info hierover 

komt nog. De missie 

gaat van start 1juli en 

eindigt 10juli. De 

plaats en tijd van 

vertrek wordt ook nog 

meegedeeld. 

(Vergeet bij vertrek 

zeker geen 

lunchpakket, 

voldoende drinken en 

perfect uniform EN EEN 

MONDMASKER)10 Juli 

loopt de missie op zijn 

einde en keren jullie 

terug naar de 

thuisbasis per bus. 

Aankomst ongeveer 

tussen 13u en 14uDeze 

missie is ook niet gratis, 

de experts vragen een 

vergoeding van €120 

te storten op BE14 

7350 4460 0483 

HET WEER GAAT ZO 

ONVOORSPELBAAR 

WORDEN, DAT NIETS 

KAN OVERLEVEN 



 uitgever: Jonggiver leiding 
 

Wat wordt er verwacht dat je meeneemt: 
- Pot choco, speculaaspasta of confituur 
- Zonnecrème 
- Verkleedkleren (tip: zoek op google images survival outfit) 
- Nodige medicatie + identiteitskaart (afgeven bij vertrek aan leiding) 
- Lunchpakket voor heenreis 
- Drinkbus 
- Toiletzak (tandenborstel, tandpasta, borstel, aftersun, muggenspray, …) 
- Zaklamp 
- PERFECT UNIFORM!!!! 
- Biologisch afbreekbare zeep en shampoo 
- Gamel, bestek, beker 
- Slaapzak, matje (geen luchtmatras!) 
- Zwemgerei (misschien opblaasbaar dingetje voor in het water) 
- Stevige schoenen, gemakkelijke schoenen, waterschoenen 
- GOED HUMEUR 

  

VERPLICHT OM MEE TE NEMEM (Corona-maatregelen) 
- 5 keukenhanddoeken (zet je naam erop) 
- Ecologisch afbreekbare zeep en shampoo 
- 5 herbruikbare mondmaskers (zet je naam er duidelijk in of op) 
- Desinfecterende handgel 
- Handcrème 
- Voldoende papieren zakdoeken 

  

Wat je zeker niet meeneemt: 
- Geld 
- Elektronica 
- Snoep 
- Slecht humeur 

 
Wij hebben er al vast kei veel goesting in hopelijk jullie ook! 

 

 


