
 

 

 

 

 

 

 



Dag kapoentjes!  

De leiding hier. We hebben groot nieuws dat we graag met jullie willen 

delen. Onlangs waren we de zolder van Nala aan het kuisen. Plots zagen we 

ergens in een donker hoekje een mysterieuze machine. Toto raapte al zijn 

moed bijeen en drukte op de grote rode knop. En dan… 

De grond begon te schudden, de muren begonnen te beven en het plafond begon 

te kraken. ‘Wat gebeurt er nu?!?!’ riep Toto met een piepend stemmetje. 

Nala ging naar de machine en veegde het stof ervan af.  

Nala: ‘Woooooowwww. Dit is de oude teletijdmachine van mijn overgrootopa! 

Hier heb ik al vele verhalen over gehoord. Ik vraag me af of de machine nog 

werkt…’  

Rikki: ‘Laten we het uitproberen!’ 

Zazou: ‘Waaaacht!! We gaan dit grote avontuur toch niet zonder onze 

kapoenen beleven?!’ 

Gigi: ‘Je hebt gelijk, Zazou. Zou het niet mega leuk zijn als we de 

teletijdmachine meenemen op ons kamp in de zomer?!’ 

Iedereen: ‘JAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!’ 

Toto: ‘Hoe gaan we hieraan beginnen? Zit er geen handleiding bij?’ 

Nala: ‘Laat me even kijken…’       GEVONDEN!!  

Zazou: ‘Hier staat het geschreven. Deze teletijdmachine brengt ons naar de 

leukste tijden van het verleden. Als je op knop 1 drukt, komen we terecht 

in de oertijd.’ 

Gigi: ‘Wat is de oertijd????’ 

Rikki: ’Dit heb ik geleerd in mijn lessen! In de 

oertijd leefden de eerste mensen, Gigi. Ze leefden 

zonder elektriciteit, in de wildernis. Ze 

gebruikten de huid van dieren als kleding en 

gebruikten botjes als juwelen. De belangrijkste 

ontdekking in deze tijd was het vuur.’   

Toto: ‘Wauw, Rikki! Dankje voor de uitleg. Wat 

gebeurt er als we knop 2 indrukken?’ 

 

 

Nala: ‘Even kijken… Dan komen we terecht in de Egyptische 

tijd. Aha! Dat is de tijd dat farao’s de baas waren en 

hun slaven piramides lieten bouwen. Ze rijden op 

kamelen en leven in de woestijn. Ze dragen witte, 

lange kleren, sandalen en vele sieraden.’   



Gigi: ‘Wooow, dat lijkt me een leuke tijd. De kapoenen zullen dit ook 

geweldig vinden!’ 

Zazou: ‘Hier staat dat we bij knop 3 bij de middeleeuwen uitkomen. 

Is dit niet de tijd waar de ridders en jonkvrouwen leefden?’  

Toto: ‘Ja, inderdaad. De ridders en jonkvrouwen leefden in 

kastelen en houden vele feesten en wedstrijden. Ze vechten met 

zwaarden op grote paarden.’ 

 

Nala: ‘Kei cool! Bij knop 4 belanden we bij de 

cowboys en indianen. Weet iemand wat dit 

inhoudt?’ 

Rikki: ‘Ja! De cowboys en indianen leven in 

Amerika, vroeger maakten ze veel ruzie en 

vochten ze vaak. Maar nu zijn ze dikke 

vrienden. De cowboys zien er heel cool uit met brede 

broeken, ruitjeshemden en grote hoeden. De indianen 

zijn ook leuk gekleed met vele veren en verfstrepen 

op hun gezicht. Ze hebben de traditie om elke avond 

rond het vuur te dansen terwijl ze luid 

‘OEHEOEOEOEHOEHEO’ roepen.   

Gigi: ‘Wauw ik wil echt graag naar die tijd gaan! En de laatste 

knop?’ 

Zazou: ‘Dit is de tijd van de hippies. Ik ken deze tijd! Mijn 

oma en opa hebben hier al veel over gesproken. Ze droegen 

bloemetjes in hun haren en op hun kleren. Ze hadden grote 

ronde zonnebrillen en droegen losse kleren. Ze houden van 

de natuur, de dieren en alle mensen.’ 

Toto: ‘Wow zeg, ik kan al niet wachten tot we op ons 

avontuur vertrekken! Ik kijk al uit naar het kamp.’ 

Dus nu kapoenen, is onze vraag: ZIJN JULLIE ER KLAAR 

VOOOOOR??? Wij zullen op ons kamp al deze tijden bezoeken met 

behulp van de teletijdmachine. Nu hebben wij enkel nog jullie 

hulp nodig. Elke kapoen moet zich in een verschillende tijd 

verkleden, zodat we aanvaard worden door de bewoners van deze tijd.  Na 

jullie inschrijvingen, zullen wij op onderzoek gaan om te weten te komen 

wie het best in welke tijd past. Je zal hierna een mailtje van ons 

ontvangen.  

Ons avontuur start maandag 3/07/2017 om 11u en eindigt zondag 9/07/2017. 

Maandag verwelkomen we jullie op de kampplaats. Zondag zijn jullie mama en 

papa welkom vanaf 12u. Wij voorzien een lekkere maaltijd zodat we samen met 

jullie ons kamp kunnen afsluiten. Gelieve bij je inschrijving te laten 

weten of je mee eet en met hoeveel.  

De teletijdmachine vertrekt maandag aan de KSA-lokalen in de Richard 

Orlentstraat 43, 2070 Zwijndrecht.  



Inschrijven VOOR 15 JUNI via mail naar kapoenenleiding@krikobea.be om te 

laten weten of je meegaat op ons avontuur! Gelieve tegelijk het bedrag van 

90 euro te storten op het rekeningnummer BE74 7340 1041 7607 met vermelding 

‘naam kapoen-zomerkamp 2017’.  

 Indien je extra info of uitleg over het kamp zou willen, contacteer ons 

gerust via mail of telefoon. We maken graag tijd voor jullie om je 

vragen te beantwoorden.  

 Telefoonnummers van de kapoenenleiding:  

Zazou: 0472/354469, Nala: 0471/198093, Rikki: 0470/051914, Gigi: 

0471/435843, Toto: 0477/097762  

Zeker niet te vergeten? Voorzie alles van een NAAM aub! (Zie ook de algemene 

meeneemlijst) 

- Pyjama, kussen, knuffel 

- Slaapzak, matje/veldbed/luchtmatras 

- Toiletgerief: shampoo, douchegel, kam, tandenborstel, tandpasta 

- Zonnecrème 

- Washandje, handdoek 

- Zwemgerief: bikini/badpak, short, handdoek 

- Sportschoenen, stapschoenen, waterschoenen, sandalen, … 

- Ondergoed, T-shirts, korte broeken, rokjes 

- Scoutspul en das 

- Warme kleding voor ’s avonds 

- Regenjas 

- Rugzakje 

- Linnenzak voor vuile was 

- Strips, boekjes 

- Schrijfgerief, briefpapier, postzegels, enveloppen, adressen van de 

ontvangers 

- Kids-ID 

- Eventuele medicatie (gelieve dit bij aankomst aan de leiding te overhandigen 

en nodige info hierover mee te geven)  

- GOED HUMEUR 

Zeker thuis te laten?  

- GSM, Ipad, Ipod, PSP, Nintendo, snoep!, ouders, … 
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