Jinkamp 2019 : Polen & Slowakije
8 juli – 24 juli
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Voorwoordje
Dag beste jinners en ouders,
Na bijna 9 maanden geld inzamelen en werken is het eindelijk zover: ons jinkamp komt eraan! Maar
wat houdt dit nu juist in? Wat gaan we doen? Hoe gaan we dat doen? En nog zoveel meer vragen die
we graag beantwoorden. Blader gerust even verder en hopelijk wordt alles duidelijk.
We willen jullie nu graag toch al even bedanken om heel het jaar zo hard jullie best te doen: tombola,
wijnverkoop, jumping Mechelen, fuif … noem maar op. Jullie stonden er (bijna) altijd in volle getallen,
en met veel goesting. We kunnen nu wel stellen dat het voor ons dan ook al een schitterend jaar was
om leiding aan te geven, en het kamp de kers op de taart gaat worden.
Maar goed, lees dit kampboekje eens grondig door om erachter te komen wat we gaan doen 😊
Stevige linker, jullie liefste leiding
Fien, Klara & Tuur
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Praktische informatie
Vio inladen: Zaterdag 06/07 om 11u aan de lokalen
We vertrekken maandag 08/07 om 6u55 (vertrek vlucht) dus we spreken af om 5u15 aan de
luchthaven in Charleroi.
-

Hier hopen we op enkele hele lieve ouders die ons willen brengen naar de luchthaven van
Charleroi
Carpoolen is een must!

We komen terug 24/07 aan om 20u15 in Charleroi
-

Ook hier hopen we op enkele hele lieve ouders die ons willen komen halen op de luchthaven.

Vio uitladen: 25/07 (Uur afhankelijk van aankomst fourage)
Inschrijving en betaling:
Als u meer dan één kind als lid heeft in de scouts betaalt u 10% minder voor het 2e, 3e, 4e, … kind!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik ………………………………………………………Ouder van ………………………………………………………………………………
geef mijn zoon/dochter de toestemming om mee te gaan op jinkamp van 8 tot 24 juli 2019 en betaal
hiervoor 150 euro op volgend rekeningnummer BE06 7370 4562 6722 met vermelding van de naam
van uw jinner + jinkamp.
Mijn zoon/dochter kan meedansen/ niet meedansen tijdens de show van de Vlaamse kermis.
De inschrijving en betaling dient in orde te zijn ten laatste tegen vrijdag 28 juni!
Handtekening:

4

Fourage
We nemen, comme d'habitude, 3 (hopelijk) schitterende fourages mee die ons voorzien van lekker
eten, amusement & entertainment, en af en toe eens een slaapplek. We nemen dan ook 3 ervaren
kerels mee :

Koen Goetschalckx
1. Totem : Behulpzame schaarbek
2. Leukste scoutsactiviteit ooit :
Een van die goei feestjes he
3. Leukste jinherinnering : Kamp
Bulgarije
4. Top 1 op je bucketlist : Kleine
wereldreis maken
5. Later wordt ik : de beste papa
ever !

Arno Vrebos
1. Totem : Zachtvinnige cobaye
2. Leukste scoutsactiviteit ooit : Het
kamp dat er nu aan komt!
3. Leukste jinherinnering : Leiding zijn
van Tuur en Klara
4. Top 1 op je bucketlist : Springen uit
een vliegmachien
5. Later wordt ik : Mezelf, maar dan
ouder.
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Maarten Demol
1. Totem: Goed geluimde steppelemming
2. Leukste scouts activiteit ooit: Dansen en
zingen rond een kampvuur tot de zon opkomt
3. Leukste Jin herinnering: Dag 1 tot 15 van
mijn jinkamp
4. Top 1 op je bucketlist: Als fourage
meegaan op jinkamp! Mission accomplished!!
5. Later word ik: Groot en sterk

Leiding
Tuur Habraken
1. Totem : Pantergele enthousiaste
kauw
2. Leukste scouts activiteit ooit :
Vama Veche op jinkamp Roemenië
3. Leukste Jin herinnering :
Weekendje Gent met jin ‘01
4. Top 1 op je bucketlist : Jaar
rondtrekken in Zuid-Amerika
5. Later word ik : een rijke
biomedisch onderzoeker uiteraard!
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Fien Raymaekers
1. Totem: Lily de kersenpaarse pittige
agame
2. Leukste scouts activiteit ooit:
Jinleiding zijn
3. Leukste Jin herinnering: Inleefweek
met de aller leukste jinners
4. Top 1 op je bucketlist: Het
noorderlicht zien
5. Later word ik: Hopelijk niet oud en
lelijk

Klara Vansteeland
1. Totem: Yuna de klaproosgele
gracieuze dolfijn
2. Leukste scouts activiteit ooit: Hier
moet ik Tuur in volgen 😊 → Vama
Veche op jinkamp Roemenië
3. Leukste Jin herinnering:
Inleefweek!!!! Een zalige week
4. Top 1 op je bucketlist: In elk continent
gereisd hebben + meedoen aan de mol
😉
5. Later word ik: winnaar van de mol
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Jinners
Kaat
Totem: Quitiki de vastberaden kauw
Leukste scoutsactiviteit: Zwemmen in Bouillon
Leuke jinherinnering: laatste avond van inleefweek
Top 1 op bucketlist: Wereldreis
Later word ik: very happy hopelijk

Stan
Totem: Karaktervolle beo
Leukste scoutsactiviteit: Fietskamp 2e jaar giver
Leuke jinherinnering: Laatste dag van weekend
in Gent
Top 1 op bucketlist: Vlucht met 0G
Later word ik: ?

Manouk
Totem: nog niet aanwezig
Leukste scoutsactiviteit: Weekend jin in Gent
Leukste jinherinnering: Ook weekend jin in Gent
Top 1 op bucketlist: Totem krijgen xp
Later word ik: (toegepaste) psycholoog
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Jana
Totem: Mundi de bruisende drongo
Leukste scoutsactiviteit: autozoektocht
Leuke jinherinnering: drankspelletjes!
Top 1 op bucketlist: Vrijwilligerswerk in Afrika +
safari
Later word ik: wetsdokter of verpleegster

Martijn
Totem: Sifaka
Leukste scoutsactiviteit: Kookwedstrijd (vorig jaar)
Leuke jinherinnering: Inleefweek
Top 1 op bucketlist: Marathon New York
Later word ik: Onderzoeker

Clara C:
Totem: Lichu de dartele dolfijn
Leukste scoutsactiviteit: Tourist lemc op het q-beachhouse
giverkamp 1e jaar + zwemmen in het kanaal vorig jaar op kamp
Leukste jinherinnering: inleefweek <3 one big happy family
under one roof
Top 1 op bucketlist: Galapagoseilanden
Later word ik: mama
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Elke
Totem: Zips de behulpzame bij
Leukste scoutsactiviteit: Autozoektocht
Leuke jinherinnering: Inleefweek
Top 1 op bucketlist: Op wereldreis
Later word ik: Cameravrouw

Josse
1. Totem: Opgewekte herdershond
2. Leukste scouts activiteit ooit: Vlaamse Kermis
3. Leukste Jin herinnering: Leefweek
4. Top 1 op je bucketlist: Wereldreis maken met vrienden
5. Later word ik: Een industrieel ingenieur in een bedrijf

Eva
1. Totem: Quica de dappere wasbeer
2. Leukste scouts activiteit ooit: Optreden van
Tourist LeMC, 1e jaar giver @Oostende
3. Leukste Jin herinnering: De avonden in Gent
4. Top 1 op je bucketlist: The script voor een tweede
keer life zien
5. Later word ik: Een wereldwijd gekende Chirurge
met veeeel geld
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Emma
Totem: Sabi de uitbundige agame
Leukste scoutsactiviteit: Autozoektocht
Leukste jinherinnering: Ik kan er oprecht geen kiezen,
alle momenten van mn jinjaar waren wauwie
Top 1 op bucketlist: Vrijwilligerswerk in Afrika doen
Later word ik: Hopelijk een gezellige dikke bomma

Elias
Totem: Ondeugende agame
Leukste scoutsactiviteit: Stiekem alcohol drinken op kamp
Leuke jinherinnering: Inleefweek
Top 1 op bucketlist: Paragliden
Later word ik: Vader

Janne
Totem: Toepa de flicka
Leukste scoutsactiviteit: Kamp
Leuke jinherinnering: Weekend Gent
Top 1 op bucketlist: De wereld rondreizen
Later word ik: Verpleegkundige
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Clara
Totem: Filou de gezellige bergbever
Leukste scoutsactiviteit: concert van Tourist LeMC
Leuke jinherinnering: Jinweekend Gent
Top 1 op bucketlist: Op vacay naar de caraïben
#lekkerdecadent
Later word ik: relatietherapeute 😊)

Sander
Totem: Spontane wasbeer
Leukste scoutsactiviteit: Kookwedstrijd
Leuke jinherinnering: Inleefweek
Top 1 op bucketlist: Parachutspringen
Later word ik: Volwassen

Matthias
Totem: Volhardende hati
Leukste scoutsactiviteit: Zwijnen op tweedaagse
Leuke jinherinnering: Fietskamp givers
Top 1 op bucketlist: Fietstocht door heel Europa
Later word ik: Uitvinder
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Victor
Totem: Verassende panda
Leukste scoutsactiviteit: Dropping
Leuke jinherinnering: Weekend
Top 1 op bucketlist: Waterskiën
Later word ik: een lottowinnaar

Totem : genietende herdershond
Leukste scoutservaring : giverkamp als 3de jaar giver
Leukste jinervaring : Inleefweek!
Top 1 op Bucketlist : alle smaken in de Crocantino
proeven/eten in 1 dag
Later word ik : toch nog wat groter mijn dromen
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Kampplanning :
8 juli

Landen op Warchau → verplaatsing naar Poprad (Slowakije)

9 juli

Avontuurlijke Wandeling Slovensky Raj

10 juli

Tatrawandeling + verplaatsing naar Liptovskymikulas

11 juli

Tatralandia = Grootste waterpretpark Europa

12 juli

Verplaatsing Bielsko Biala (meer) & totemvoorbereiding onderweg

13 juli

Rustdag aan meer + totemvoorbereiding 2.0 + totem

14 juli

Cultureel bezoek aan Auschwitz & Birkenau met NL-gids → hostel Krakau

15 juli

Krakau bezichtigen

16 juli

Fietstocht rondom Krakau + verplaatsing naar camping net buiten Krakau

17 juli

Rustige natuurwandeling in Giewont + verplaatsing naar camping in Krispinov

18 juli

Meer + activiteiten verkennen 😉

19 juli

Kookwedstrijd op camping Krispinov

20 juli

Korte verplaatsing naar Lödz + jinquiz

21 juli

Stadsspel in Lödz + bezoeken centrum

22 juli

Verplaatsing → Hostel in Warshau

23 juli

Warshau bezichtingen

24 juli

Laatste dag Warshau en dan terug naar het belgenlandje ☹

Ambassade Polen & Slowakije
Polen
Ulica Senatorska, 34
00-095 Warschau

Slowakije
Moskovska 13
811 08 Bratislava

Telefoonnummer:
+ (48) (22) 551.28.00

Telefoonnummer:
(+421) 2 592 011 12

Contact gegevens
Klara Vansteeland: +32 484 56 52 70

Tuur Habraken: +32 491 46 73 79

Fien Raymaekers: +32 493 60 59 87

Arno Vrebos: +32 493 59 46 13

Koen Goetschalckx: +32 476 66 51 73

Maarten Demol: +32 479 03 64 37

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
belet, contacteer de groepsleiding die op zijn beurt ons contacteert!
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Rugzak
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 6/07 (CAMIO INLADEN)
AAN DE LEIDING!!!
Wasgerief
•
•
•
•
•
•

Handdoeken + washandje
Shampoo + zeep
Deo
Tandhygiëne materiaal
Oor -, nagel- en haargerei
Indien nodig: scheergerei of
maandhygiëne

Allerlei/extra’s
•
•
•
•
•
•

Heuptasje of portefeuille aan touw
Zakmes
Drinkbus
Schrijfgerief, adressen en papier
Zaklamp (+ eventueel batterijen)
Zonnecrème, aftersun, muggenmelk,
labello, zonnebril

Slaapgerief
•
•
•

Matje
Slaapzak
Knuffel indien je niet zonder kan 😉

Kledij
•

Jin uniform aan bij vertrek (tshirt, pull,
hemd, das, rok/korte broek)
• Onderbroeken voor 17 dagen
• Sport- en spel kledij
• T-shirts, truien (warm genoeg!),
kleedjes, rokjes, …
• Korte en lange broeken
• Kousen
• Regenjas
• Zwemgerief
• Pet
• Goeie schoenen (zeker 1 paar waar je
deftig mee kan stappen!)
Tot slot zijn gsm’s, boxen, fototoestellen, ipod’s,
… zeker toegestaan maar dit is op eigen
verantwoordelijkheid!

Aandacht aandacht! Jullie rugzak vertrekt al 2 dagen vroeger, het is dus belangrijk dat jullie goed
nadenken bij het maken hiervan! Stop zo goed als alles hier al in (zeker spullen die niet op het
vliegtuig mogen!). Het is de bedoeling dat jullie bij vertrek enkel een klein rugzakje meehebben met
wat spelletjes/portefeuille/lunchpakket/… Denk er ook aan dat je je rugzak moet kunnen dragen dus
alles zit IN de rugzak (geen losse slaapzakken etc.)!
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Een woordje Pools
Begin al maar te oefenen!!! 😊
Hallo

Witaj

Hoi

Cześć

Goedendag

Dzień dobry

Goedemorgen

Dzień dobry

Goedenavond

Dobry wieczór

Goedenacht

Dobranoc

Welkom

Witamy

Hoe heet je?

Jak się Pan (Pani) nazywa?

Ik heet...

Mam na imię....

Aangenaam kennis te maken

Miło mi Pana (Panią) poznać

We willen bestellen

Chcemy zamówić

Ik neem...

Poproszę...

Wat is uw specialiteit?

Co jest państwa specjalnością?

Wat kunt u ons aanbevelen?

Co może nam pan(i) polecić?

Dit is niet wat ik besteld heb

Tego nie zamawiałem(-łam)

Eet smakelijk

Smacznego

proost!

Na zdrowie!
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Wist je dat …
…Ongeveer 95% van de Polen Katholiek is?
…Ongeveer 35% van de Polen buiten de landsgrenzen woont?

Vlaamse
kermis

…De eerste verdieping in een Poolse lift het cijfer 0 draagt?
…Polen 17 Nobelprijzen heeft gewonnen?
…Het Poolse alfabet 32 letters telt?
…Men in Polen een tv zender heeft over de paus?

VLAAMSE KERMIS 2019
Onze jaarlijkse Vlaamse Kermis gaat door van 16 tot 18 augustus 2019 aan de Warotzaal te
Winksele. We nodigen jou en je hele familie van harte uit voor dit groots scoutsfestijn.
Hier volgen enkele belangrijke data en tijdstippen voor onze leden.
Vrijdag 16 augustus 2019:
17u30:

19u:

-

Générale repetitie van de show met aansluitend de Juicy Party

-

Opening volkscafé

-

Juicy Party (kinderfuif) tot 21u

-

Opening Snackkot

Zaterdag 17 augustus 2019:
15u:

-

Opening VLMS KRMS

15u30:

-

Leden verzamelen backstage voor de show

16u:

-

Start show

17u:

-

Opening Lunapark
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De agenda van het hele VLMS KRMS evenement kan je terugvinden op www.scoutswvb.be,
de facebook pagina van scouts WVB of in de VLMS KRMS uitnodiging (begin augustus in je
brievenbus).

Wil je graag een handje helpen op de VLMS KRMS? Aarzel niet een stuur een mailtje naar
piotniels93@gmail.com en/of demolmaarten@gmail.com.

Een fijn kamp en tot op de VLMS KRMS 2019,
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