
Dag lieve kapoentjes! 
Het is bijna zo ver, en dan gaan we samen op kamp. Op dit kamp gaan we de bosmuisjes Nowan en 
Frie helpen met hun wilde avonturen en er zelf ook heel wat beleven. 

Praktisch:  
Ons avontuur begint op 5 juli 2019. Jullie ouders mogen jullie om 11u afzetten op: Donklaan 7, 9290 
Berlare. 

Op 10 juli zet de bus jullie tussen 13u en 13u30 terug af op het terrein. Jullie ouders mogen jullie dus 
op KOKAZ komen halen.  

Inschrijven: 
Dit doe je door een mail te sturen naar kapoenen@scoutskokaz.be. Gelieve ook een mailtje te sturen 
om te laten weten dat jouw kapoen niet mee kan op kamp. Gelieve daarnaast ook €100 over te schijven 
op rekeningnummer BE04 7350 4460 4931 voor 23 juni 2019.  

Brieven:  
Jullie mama’s en papa’s, vriendjes, vriendinnetjes, tante’s en nonkels, liefjes, … mogen jullie briefjes 
sturen op het volgende adres:  

26ste Sint Joris scouts Kontich Kazerne 
t.a.v. [naam kapoen] 
Donklaan 7, 9290 Berlare 

In geval van nood kunnen jullie de leiding op de volgende nummers bereiken: 
Gigi: 0474 62 36 26 Winnie: 0479 96 23 35 
Rikki: 0471 46 04 68 Wilu: 0471 02 14 18 
Raksha: 0477 55 76 16  

 

Wat nemen jullie mee op tocht?  
Zorg ervoor dat al je kledij, handdoeken, … getekend zijn met je naam!! 

• Das + evt. scoutstrui/t-shirt 
• Ondergoed 
• (Dikke) truien 
• Korte/lange broeken 
• Sloefen/turnpantoffels voor binnen 
• Toiletzak met tandpasta, 

tandenborstel, beker, washandje, 
borstel/kam, zeep en shampoo 

• Bikini/badpak/zwembroek 
• Pyjama 
• Zonnecrème en after sun 
• Zonnehoedje of petje 
• Boek/strip/spelletje om je rustig mee 

bezig te houden op vrije momenten 
(met naam erin) 

• Keukenhanddoek 

• Slaapzak, kussen 
• Veldbed of luchtmatras (voor ons is op kamp een 

luchtmatras gemakkelijker, maar jullie moeten dit niet 
speciaal gaan kopen) 

• T-shirts 
• Sokken 
• Regenjas 
• Rubberen 

laarzen/botinnen/sportschoenen/(water)sandalen 
• 2 grote en 2 kleine handdoeken 
• Zakdoeken 
• Zaklamp 
• Iets tegen de muggen 
• Rugzak met brooddoos en drinkbus (leeg) 
• Verkleedkleren: de Steen van Nowan 
• KidsID (af te geven aan de leiding) 
• Eventueel medicatie met de nodige uitleg (af te 

geven aan de leiding 
 

Wat nemen jullie niet mee?  

• Snoep 
• Elektronische spullen (gameboy, nintendo, 

ipod, gsm, …)  

• Waardevolle voorwerpen 
• Horloges  
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