
Jinkamp 2022 Hongarije en Kroatië
6 juli - 22 juli 2022



Voorwoord

Liefste jinners, ouders en andere sympathisanten,

Na een jaar lang hard werken en veel plezier maken vertrekken we eindelijk bijna op jinkamp,

het (of 1 van de) hoogtepunt(en) van het jaar!

Waar gaan we nu ook alweer/uiteindelijk naar toe? Hongarije en Kroatië! Wanneer vertrekken

we en komen we nu ook alweer/uiteindelijk terug? Vertrekken doen we 6 juli, terugkomen doen

we 22 juli.

Om met een gerust budgettair hart te kunnen vertrekken hebben we allemaal onze vele

steentjes bijgedragen: tombolaprijzen bijeen gescharreld, wijn en paaseieren verkocht, een fuif

georganiseerd, drankjes verkocht op zonnige scoutsvergaderingen, op verschillende feesten

gewerkt, een spaghettislag georganiseerd en allerlei andere jobkes.

Nog eens een dikke merci aan onze jinners voor alle inzet en ook aan de ouders om ons kamp te

steunen, we gaan er dubbel en dik de vruchten van plukken!

In dit boekje willen we jullie extra informatie geven over wat ons en jullie in de maand juli te

wachten zal staan, hoe je je er best op voorbereid en wie er nog buiten jullie (tien jinners)

meekomt. Als jullie dit helemaal doorgenomen hebben is het nog maar een maandje aftellen

vooraleer we kunnen vertrekken!

Wij kijken er alvast naar uit, jullie hopelijk ook,

Veel lieve en zonnige groeten,

Michiel, Eva, Anton en Sophie



Nuttige data, contactgegevens, inschrijvingsstrookje

Dinsdag 5 juli 2022

Jullie worden allemaal verwacht aan het materiaalkot van Beisemburcht om het materiaal in de VIO

camionette te laden voor ons kamp, zodat de fourage op tijd kan vertrekken. Dit zal niet lang duren als

jullie allemaal goed door werken en iedereen komt helpen. Neem ook je gevulde trekrugzak mee, want

deze gaat mee in de VIO naar Boedapest! Het exacte uur zal nog meegedeeld worden.

Woensdag 6 juli 2018

Om 14u30 worden jullie verwacht aan de Warotzaal in Winksele. Van hier vertrekken we, met behulp

van enkele ouders, naar de luchthaven van Charleroi. Kom zeker op tijd want we willen absoluut onze

vlucht (om 18 uur) niet missen! Iedereen heeft zeker zijn jin T-shirt en/of trui aan. Vergeet ook zeker

geen leuke spelletjes en dergelijke om een vlieghaven bezoek van een paar uur door te brengen.

Vrijdag  22 juli 2022

Het kamp is dan jammer genoeg voorbij. Om 18u30 komen we met het vliegtuig aan in de luchthaven

van Charleroi en kunnen we hopelijk met behulp van enkele ouders terug naar Veltem rijden.

Zaterdag 23 juli 2022

We spreken terug af aan het materiaalkot van Beisemburcht om de VIO camionette uit te laden (ook

jullie trekrugzak!) en te kuisen. Ook hierbij wordt iedereen verwacht. Het verwachte uur zal nog

meegedeeld worden.

Bij dringende zaken kan je bellen naar de leiding op volgende telefoonnummers:

Sophie Janssens 0032 473 23 76 26

Eva Lameire 0032 483 60 17 94

Anton Dewinter 0032 475 59 88 92

Michiel Raskin 0032 489 57 77 74

Indien niemand van de leiding bereikbaar zou zijn kan ook de fourage gebeld worden:

Adriaan Depreitere 0032 497 50 06 07

Félix Crommelinck 0032 471 73 77 97

Mika Marcelis 0032 465 02 62 05



OPGELET! Deze nummers zijn enkel te gebruiken als er zich op het thuisfront ernstige problemen of

groot nieuws zouden voordoen. In alle andere gevallen: ‘geen nieuws is héél goed nieuws!’ Indien

niemand zou opnemen, gelieve dan de groepsleiding te contacteren die op zijn beurt ons contacteert.

Ambassades

Hongarije

+36 1 457 99 60

budapest@diplobel.fed.be

Toldy Ferenc u. 13 1015 Budapest

Kroatië

+385 1 457 89 01

zagreb@diplobel.fed.be

Pantovčak 125 d 10000 Zagreb

REISTOELATING MINDERJARIGE! Een reistoelating voor minderjarigen of 'ouderlijke machtiging' is een

document waarop u als ouder toelating geeft aan uw minderjarig kind om naar het buitenland te reizen.

Deze schriftelijke toestemming hebben wij nodig om met een gerust hart op kamp te gaan, maar dit

document hebben we uiteraard enkel nodig van zij die nog geen 18 jaar oud zijn. Je kan het document

downloaden, printen en invullen via de website van de gemeente.

INSCHRIJVING! Tot slot vragen wij ook om onderstaand strookje in te vullen en eveneens ten laatste op

30 juni bij iemand van de leiding in de bus te steken.

----------------------------------------------------------------------------------------

Ik .......................................................................... ouder van ................................................................. geef

mijn zoon toestemming om mee te gaan op jinkamp naar Hongarije en Kroatië van 6/07 t.e.m. 22/07.

Handtekening:



Route doorheen Hongarije en Kroatië:
Ons jinkamp start in de hoofdstad van Hongarije: het levendige Boedapest, stad van thermen,

cultuur en historische gebouwen. Leuk weetje: de stad Boedapest is ‘ontstaan’ na de

samenvoeging van de steden Buda en Pest, gelegen langs weerszijden van de Donau. Na enkele

dagen trekken we door naar de buurt van Siófok, een stad aan het grote en befaamde

Balatonmeer, waar we gaan zwemmen, zonnen en misschien zelfs een vis vangen.

We steken dan de grens over en komen terecht in Kroatië, via Zagreb nemen we de nachttrein

naar Split. Split is een mooi havenstadje dat we wel pas helemaal op het einde van onze reis

zullen bezoeken. Eens we in Split zijn toegekomen vertrekken we enkele dagen naar Krka, een

van de zeven prachtige nationale parken in Kroatië, met meren, watervallen en wandelplezier in

petto. Onze voorlaatste stop brengt ons enkele dagen naar Vrlika, een klein dorpje in het diepe

binnenland waar ook wandelen op het menu zal staan. Tot slot reizen we terug naar Split waar

we dan na nog enkele dagen genieten voor we onze vlucht terug nemen naar België.



Wat neem je mee?

!! De rugzak vertrekt al een dag vroeger dan wij: op dinsdag 5 juli. We gaan dan allemaal samen

ons VIO busje inladen zodat de fourage alvast kan vertrekken naar Hongarije. Het exacte uur

spreken we nog af en laten we nog weten maar houd deze dag alvast vrij! Het is heel belangrijk

dat jullie goed nadenken bij het maken van de trekrugzak. Stop alles hier al in (zeker spullen die

niet op het vliegtuig mogen!). Het is de bedoeling dat jullie bij vertrek enkel een klein rugzakje

mee hebben met wat spelletjes/portefeuille/eventueel wat eten voor ‘s avonds/… Denk er ook

aan dat je je grote rugzak zelf moet kunnen dragen dus alles zit IN de rugzak (geen losse

slaapzakken etc.)!

Wat steekt er in je kleine rugzak voor op het vliegtuig:

Papieren
● Identiteitskaart!!!

● Eurocrosskaart

● Kaart van de mutualiteit

● Eventuele reisbijstandsverzekeringdocumenten

● Toelating ouders voor reizen -18 jarigen

NEEM VAN AL DEZE DOCUMENTEN EEN KOPIE EN BEZORG DEZE OP 5/07 (VIO  INLADEN) AAN

DE LEIDING!!!

Overige
● Een hapje om te eten op de luchthaven

● Een spelletje, boek kaarten, tof boek…
● Geen drinken dat je niet op gaat drinken voor de security, anders ben je het kwijt

Wat steekt er in je trekrugzak (die je een dag op voorhand zal inladen in

de VIO):

Slaapgerief
● Matje

● Slaapzak

● Een klein knuffeltje voor bij het slapengaan (vrijblijvend)



Wasgerief
● Handdoeken + washandje(s)

● Shampoo + zeep

● Deo

● Tandhygiënisch materiaal: tandenborstel, tandpasta, flosdraad, beugel…
● Oor -, nagel- en haargerief

● Al het andere nodige materiaal dat jij nodig denkt te hebben

Kledij
● Jin uniform aan bij vertrek (tshirt, pull, eventueel hemd, korte broek)

● Onderbroeken voor 17 dagen

● T-shirts

● Truien (warm genoeg!)

● Korte en lange broeken (kleedjes en rokjes)

● Kousen (zeker genoeg indien je zweetvoetjes hebt!)

● Regenjas

● Zwemgerief!

● Pet/ hoedje tegen de zon

● Goeie schoenen (zeker 1 paar waar je deftig mee kan stappen = Stapschoenen!)

●
Opmerking: zorg er zeker voor dat je kledij aangepast is aan jinkamp en hou er rekening mee dat

er een kledingstuk vuil kan worden.

Allerlei/extra’s
● Heuptasje of portefeuille aan touw (zeer handig!)

● Zakmes

● Drinkbus!

● Eventueel schrijfgerief en papier

● Zaklamp (+ eventueel batterijen)

● Zonnecrème (!), aftersun, muggenmelk (!), labello, zonnebril

● …

Tot slot zijn gsm’s, boxen, fototoestellen, ipod’s, … zeker toegestaan maar dit is op eigen

verantwoordelijkheid! Deze worden namelijk niet verzekerd door de scouts. Een gsm wordt wel

ten zeerste aangeraden aangezien we uw zoon dan steeds kunnen bereiken.



Voorstelling van de Fourage:
Zij gaan elke dag lekker eten koken en af en toe eens op zoek gaan naar prachtige weides voor

ons om in te slapen.

Adriaan - Vuurviolette amusante
Ringstaartmaki

Studie/werk op dit moment:  student
bioingenieur
Hoelang in leiding gestaan en waar? 3 jaar
leiding bij jv’s en welpen
Leukste scoutsactiviteit? Jinleefweek
Verwachtingen van ons Jinkamp?: jinkamp wordt
ongezien machtig
Ik ga op kamp en ik neem mee: een broek vol
goesting
Lievelingseten: witte pens
Lievelingsfilm en/ of muziekje: elke film is oké,
behalve Moneyball

Félix - Oezogroene wilskrachtige
Scholekster

Studie/werk op dit moment: Student Bio
ingenieur
Hoelang in leiding gestaan en waar? 4 jaar
leiding (JV’s en Givers)
Leukste scoutsactiviteit? Vlaamse Kermis
Verwachtingen van ons Jinkamp?: Heel hoog
Ik ga op kamp en ik neem mee: Genoeg sokken
Lievelingseten: Chili con Carne
Lievelingsfilm en/ of muziekje: Fight club



Mika - Grafietgouden loyale Hermelijn

Studie/werk op dit moment:
Bedrijsmanagement/ Sales Manager Activate
Hoelang in leiding gestaan en waar?
3 jaar leiding bij de JV’s
Leukste scoutsactiviteit? De Vloemse
Verwachtingen van ons Jinkamp?: Episch
Ik ga op kamp en ik neem mee: Mijn klaarband
Lievelingseten: (Stoof)Vlees met friet
Lievelingsfilm en/ of muziekje: Soldier-Freddie K

Voorstelling van jullie leiding:

Sophie - Barbapapagele zacht-moedige
Slaapmuis

Studie/werk op dit moment: Farmaceutische
wetenschappen KUL
Hoelang in leiding gestaan en waar? 1 jaar bij de
kapoenen, 2 jaar bij de givers en nu jin
Leukste scoutsactiviteit? De zomerse activiteiten (= de
kampen en de Vlaamse!)
Verwachtingen van ons Jinkamp?: 16 verdomd schone
dagen en schone herinneringen <333
Ik ga op kamp en ik neem mee: Overschatting van al mijn
spullen maar zal er dit kamp een beetje op letten…
Lievelingseten: Veel maar op dit moment verkies ik een
goeie zelfgemaakte poké bowl met rijst njam (of ballekes
in tomaten saus van de scouts, zie links op de foto!!!)
Lievelingsfilm en/ of muziekje: Uhm film weet ik niet goed
en ik heb veel lievelingsmuziekjes maar als ik er nu echt 1
moet kiezen dan kies ik voor Fleetwood Mac



Michiel - Taigawitte betrokken Olifant

Studie/werk op dit moment: Handelsingenieur
Hoelang in leiding gestaan en waar? 1 Jaar jv’s; 1 jaar
jogi’s, 1 jaar givers en nu jin uiteraard
Leukste scoutsactiviteit? Vlaamse kermis en alle kampen
natuurlijk
Verwachtingen van ons Jinkamp?: Pure ambiance en
gezelligheid
Ik ga op kamp en ik neem mee: Rietjes om lekkere
cocktails mee te drinken in de Kroatische zon
Lievelingseten: Chili con carne met alles erop en eraan
Lievelingsfilm en/ of muziekje: Shrek en de muziek in
shrek is ook gewoon supergoed

Anton

Studie/werk op dit moment: Bio-ingenieur
Hoelang in leiding gestaan en waar? 4e jaar leiding,
daarvoor welpen, JVs en givers
Leukste scoutsactiviteit? Nagelke klop
Verwachtingen van ons Jinkamp?: Tiktokvrije weken
Ik ga op kamp en ik neem mee: veel te veel reserve
onderbroeken
Lievelingseten: Kalfszwezerik met sauce blanquette van
de oma
Lievelingsfilm en/ of muziekje: Pirates of the Carribean /
School van Supertramp



Eva - Hemelsgroene ondeugende Sneeuwuil

Studie/werk op dit moment: studente klinische
psychologie aan de UGent
Hoelang in leiding gestaan en waar? 4 jaar, waarvan 2
jaar jv’s, 1 givers en nu jin ❤
Leukste scoutsactiviteit? Ieder kamp!
Verwachtingen van ons Jinkamp?: Veel zon, gedans en
prachtige foto’s!!!
Ik ga op kamp en ik neem mee: vochtige doekjes (dé tip
om fris te blijven!!)
Lievelingseten: pasta met zalm en roomsaus
Lievelingsfilm: free willy 🥰



Tot slot nog enkele sfeerfotokes <3:





TOT OP ONS JINKAMP!!!



VLAAMSE KERMIS 2022

Save the date : 19 – 21 augustus

Ons grootste evenement van het jaar zal weer doorgaan deze zomer! Op

vrijdagavond is er een Juicy Party voor de kleinsten, onze befaamde mosselen

zullen geserveerd worden in het restaurant op zaterdag en zondag, ook het

volkscafé is volledig terug en tussendoor is het lunapark geopend voor de

jongsten.

Meer info volgt nog via Facebook en de scoutssite, maar

See you there!!!

INSCHRIJVINGEN 2022-2023

Huidige leden kunnen zich vanaf maandag 1 augustus herinschrijven voor het

scoutsjaar 2021-2022. De inschrijvingen gebeuren online via onderstaande link:

https://www.scoutswvb.be/reeds-lid/

Graag vragen we om de inschrijvingen ten laatste op 31 augustus in orde te

maken. Zo krijgen we voor de start van het nieuwe scoutsjaar een zicht op de

ledenaantallen.

https://www.scoutswvb.be/reeds-lid/

