
WIE STAPT ER MEE 
MET ONS IN DEZE 
GEKKE MACHINE?



Een ritje maken op de rug van een gigantische dino,
dansen op een chique feest met prinsen en prinsessen,
samen met de farao plonsen in de Nijl,
liggend eten als echte Romeinen,
als een stoere ridder een jonkvrouw uit de nood redden...

Dit kamp is niets van bovenstaande dingen onmogelijk,
want wij gaan op...

REIS-DOOR-DE-TIJD-kamp!
Ga je met ons mee op dit 
onvergetelijk avontuur?
Schrijf je dan zo snel 
mogelijk in!

INSCHRIJVEN
Inschrijven doe je via de 
inschrijvingslink die 
jullie binnenkort van de 
groepsleiding zullen 
ontvangen en daarbij ook €95 
te storten op het rekeningnummer 
BE04 7350 4460 4931 met als mededeling 
‘reis-door-de-tijd-kamp + naam kapoen’

VERTREK EN AANKOMST
Deze spannende reis zal van start gaan 
op 4 juli om 10u in Pexhofweg 5, 3670 
Oudsbergen. Wanneer onze tijdreis er op 
zit, zullen we op 10 juli (tussen 13u30 en 
14u, zie Facebookpagina Scouts-Kokaz) 
met de bus veilig worden afgezet aan de 
carpoolparking in Kontich.

LEIDING BEREIKEN?
In geval van nood kan u 
ons steeds bereiken op 
onderstaande nummers.

Toto : 0479 09 10 68
Raksha : 0477 55 76 16
Meeko : 0471 57 29 99
Moki : 0484 52 40 40
Tuki : 0493 78 18 57

BRIEVEN
Ook post kan opgestuurd 
worden door de tijd naar 
jullie Kapoenen-tijdreizigers!

Scouts Kokaz
TAV naam kapoen

Pexhofweg 5
3670 Oudsbergen

Zeer belangrijk : zorg ervoor dat 
alles genaamtekend is. Er durft 
al eens gerief verloren te gaan 
op avontuurlijke tochten als 
deze en zo kunnen we deze snel 
terugbrengen naar de eigenaar.

WAT NEEM JE NIET MEE OP DEZE TIJDREIS
Snoep of koeken, elektronische apparaten 
(spelconsoles, gsm’s, ipod...), waardevolle 
voorwerpen, horloges, zakmessen of andere 
scherpe voorwerpen, je mama en/of papa, je 
slechte humeur

Wij kunnen al niet meer wachten om met 
jullie op deze avontuurlijke tijdreis te 
vertrekken, jullie ook? Tot dan!

Stevige linker,
Moki, Raksha, Tuki, Meeko en Toto

WAT NEEM JE MEE OP DEZE TIJDREIS

  ☐   Das + evt scoutstrui/t-shirt
  ☐   Ondergoed
  ☐   Sokken
  ☐   Pyjama
  ☐   T-shirts
  ☐   (Dikke) truien
  ☐   Korte/lange broeken
  ☐   Binnenschoenen (zoals sloefen,
         turnpantoffels, sleffers...)
  ☐   Rubberen laarsen, botinnen,
         sport- of speelschoenen
  ☐   Regenjas
  ☐   Zwemkledij
  ☐   Zonnehoed of petje
  ☐   Verkleedkledij in thema
  ☐   Linnenzak
  ☐   Extra zak voor vuile schoenen/kledij
  ☐   Onderlaken
  ☐   Slaapzak en/of beddengoed

  ☐   Kussen
  ☐   Zaklamp
  ☐   Knuffel
  ☐   Shampoo en zeep
  ☐   Tandenborstel, tandpasta en bekertje
  ☐   Borstel/kam
  ☐   Zonnecrème en aftersun + hoedje
  ☐   Handdoeken (+ 1 zwemhanddoek)
  ☐   Washandjes
  ☐   Zakdoeken
  ☐   Medicatie (indien nodig)
  ☐   Pen, papier, enveloppen (best met adres 
         op) en postzegels (ook best al op de
         enveloppen)
  ☐   Drinkbus !
  ☐   Boek/spelletje/... om je rustig bezig te 
         houden op vrije momenten

Extra belangrijk :
  ☐   Kids-ID of ISI+-kaart
  ☐   Zeep, handgel en handcrème
  ☐   Papieren zakdoeken
  ☐   5 keukenhanddoeken




