Draaiboek Jinreis Slowakije
Donderdag 6 juli 2017

Aankomst anderhalf uur voor vlucht.

S-Bahn van Luchthaven naar Centrum:
€2.4 tot €3.9 pp
https://tickets.oebb.at/de/ticket/timetable

Camping: http://www.wiencamping.at/en/camping-wien-neue-donau/

Vrijdag 7 juli 2017
Fietsen huren?
https://www.donkey.bike/hubs/661?location=48.2023582,16.3093409&radius=27270&start_date=2
017-07-07T12%3A30&number_of_hours=48&number_of_bikes=5

Metrotickets: www.wienerlinien.at
48 hour ticket: €13.3
72 hour ticket: €16.5
https://shop.wienerlinien.at/index.php/product/5/show/0/0/0/0/buy

U-Bahn station Donau Stadtbrucke (Camping)
Woord Gotcha Starten, briefkes en woorden maken op de vlieger

Zaterdag 8 juli 2017
Opstaan rond 10 uur (hangt af hoe erg de kater is)
• Een stapje maken door het stad.
• zeker te bezoeken Schloss Schönbrunn
Dit zeer grote paleis van Wenen heeft een lange geschiedenis en wordt gezien als
meest belangrijk cultureel monument van Oostenrijk. Het Schloß Schönbrunn paleis
was voor lange tijd het zomerverblijf van de keizer. Het telt 1441 kamers en heeft
ook nog een bijzonder mooie tuin met een dierentuin ‘Schönbrunner Zoo’. Als één
van de meest geliefde bezienswaardigheden van Wenen staat Schloss Schönbrunn
steevast op de eerste plaats. De geschiedenis van de Habsburgers, Maria Theresia,
keizer Frans Jozef I en diens vrouw Sisi staan nog altijd garant voor miljoenen
bezoekers per jaar.
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•

In de namiddag gaan we naar de dierentuin Tiergarten Schönbrunn

Alternatief:
Kayak dichtbij camping: vrij duur: uur prijs + huur kayak?

zondag 09 juli 2017
FLIXBUS OM 14 U 30
Reisweg Wenen - Podlosok
1. Stappen richting Erdberg. (5 km = 1 uur)
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2. Flixbus 14 U 30 richting Bratislava Einsteinova/Petrzalka
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3. Stappen naar Bratislava hlavná stanica (3,5 km. => 45 min)
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4. Aankomen in station om 16 u 30. Leiding regelt tickets, gasten gaan om eten. Bratislava –
vydrnik

5. Stappen naar autocamping Podlosok (1 uur = 5 km). => mailtje sturen naar camping.

Camping:
KAMP138
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http://www.podlesok.sk/en/autocamping-en/price-list

Maandag 10 juli 2017
Tocht. Nog te kiezen: http://www.summitpost.org/slovak-paradise/311471

https://www.tripadvisor.be/Attraction_Review-g274942-d6439669-ReviewsSlovak_Paradise_National_Park-Spisska_Nova_Ves_Kosice_Region.html
Mogelijk: Tocht Podlosok – Dedinky (ong. 9 uur)
http://en.infoglobe.cz/tips-for-trips/sr-slovensky-raj-hzs-kysel-ferrata/
http://www.slovenskyraj.sk/strediska/kysel/galeria.html#kysf

Dinsdag 11 juli 2017
’s Ochtends bus richting Poprad => Begin vierdaagse. Uitleg vierdaagse zie reisboek pg. 217-220

In Poprad laten we de bagage achter. En nemen we deze bus:
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(ligging Ocu)

Poprad – Zdiar:

Tocht Zdiar – Groene Bergmeer (5 uur)
Zdiar is ook een mooi dorpje met veel oorspronkelijke houten huisjes.
(Diehards kunnen nog naar top jahnaci stit klimmen. Chillers kunnen aan het meertje blijven.)
Overnachting:
Slapen in http://chataprizelenomplese.sk/ 31 euro avondmaal + ontbijt inbegrepen.
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Woesdag 12 juli 2017
Tocht richting Zbojnicka (7uur)
Slaapplaats:
https://www.facebook.com/zbojnicka/?fref=ts
http://zbojnickachata.sk/en/home-page/ (Prijs lijkt rond de 30 euro te schommelen, maar is wat
onduidelijk) => eens mailen?

Donderdag 13 juli 2017
Tocht richting popradske pleso. (6,5 uur)
Slaapplaats:
http://www.popradskepleso.com/en
18 euro om te slapen. 15 euro voor ontbijt en avondeten.

Vrijdag 14 juli 2017
Beklimmen top Rysy => zeer mooi uitzicht. (Klimmen naar de top duurt ong. 3uur)
https://www.tripadvisor.nl/LocationPhotoDirectLink-g274922-d2355532-i36550966-RysySlovakia.html

aankomst in Strbske pleso.
Verschillende treinen richting Poprad.
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Zaterdag 15 juli 2017
Bekomen van onze klimavonturen in de Welness. Prijs 20 à 30 euro.
http://www.aquacity.sk/en/prices-offers/

’s avonds => vertrekken richting Bratislava

KAMP138

© Wegwijzer Reisinfo VZW

2019

camping bratislava:
http://www.intercamp.sk/en/cennik.htm => goedkoop, maar 7 km uit het centrum.
hostel:
http://www.freddie.sk/location.php (10 euro)
http://www.hostelblues.sk/ (14 euro)

Zondag 16 juli 2017
Stadsspel met fotos van Mathis en Viktor: externe bijlage

Maandag 17 juli 2017
Dag Zoe, Nel en Helena:
Rond 10u: richting stadscentrum, vlezekes kopen
Bus no.43 nemen naar Studienka (+/- 1 euro)
Stoeltjeslift Studienka-Kamzik (4 euro pp)
Rond de middag: bbq in natuurpark
•

Er zijn vuurplaatsen beschikbaar waar ja gratis kan bbq’en
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Na middageten: Stoeltjeslift terug naar Studienka & bus terug naar stadscentrum
Slovenia national gallery (museum): geschiedenis van fashion in Slovakije (gratis)
•

https://www.visitbratislava.com/events/sew-long-fashion-slovakia-1945-1989/

•

http://www.sng.sk/en/bratislava

Na museum (rond de vooravond nemen wij aan): Ufo/Beach under ufo
•

http://www.u-f-o.sk/en/index.html

•

De ufo is een gebouw met een uitzicht over Slovakije met bars en een restaurant bovenaan.

•

In de zomermaanden is er onder de Ufo een aangelegd strand met de mogelijkheid om te
chillen en iets te drinken enzo

•

Hier zouden we de rest van de avond spenderen

Dinsdag 18 juli 2017
Laatste dag, terugreis naar België.
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Slovak Paradise:
http://www.summitpost.org/slovak-paradise/311471
Camping:
http://www.podlesok.sk/en/autocamping-en/price-list

Bus richting Dedinky:
’s Avonds richting klein meer. (bus om 18 u ook mogelijk) =>
http://www.eurobus.sk/public/media/1003/808424.pdf

website ijsgrot:

http://www.ssj.sk/en/jaskyna/6-dobsinska-ice-cave

Gorges:
http://www.slovenskyraj.eu/en/gorges

Therme Wien
Prijs spel gps shit

Woordgotcha De bedoeling is om de jin op je kaartje het getrokken woord te laten zeggen.
Als dat gelukt is krijg je het woord en de naam van de verloren jin en kan je verder spelen.
 Een flinke berg beklimmen.
 Wildkamperen.
 Naakt in een vijver of de zee zwemmen.
 Een praatje met de locals slaan.
 Koken op een kampvuur.
 Urenlang naar de ultieme overnachtingsplek zoeken.
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 Samen met je medejins vroeg opstaan om de zon te zien opgaan.
 Je drie-seconden-tent in minder dan tien seconden afbreken.
 Verdwalen.
 Fluiten op een grassprietje.
 Midden in de nacht je weg vinden met kaart en kompas.
 Een vis vangen.
 Met de plaatselijke jeugdbeweging een avond op stap gaan.
 Een goede daad doen.
 Een onbekend gerecht op de menukaart kiezen.
 Een dobbelsteen je richting op tocht laten bepalen.
 Een zandkasteel of iglo bouwen waar alle jins in passen.
 Jullie signatuur in een steen of stuk hout krassen.
 Je in de rivier wassen.  Bus of trein in de verkeerde richting nemen.
 Bosbessen of een appel vers van de boom opeten.
 Een postkaartje naar het jincommissariaat sturen (Lange Kievitstraat 74, 2018 Antwerpen).
 Een kampvuur op het strand maken.
 Met een aantal onbekende ingrediënten een eigen gerecht maken.
 In de regen zingen.
 Vijf verschillende vervoersmiddelen uittesten.
 Op tocht onder een prikkeldraad kruipen.
 Wedstrijdje stenen over het water ketsen.
 Een mannen-/vrouwendag organiseren.
 Een look-a-like van elke jin zoeken.
 Een typisch scoutsspel spelen op het plaatselijke marktplein.
 Je kleren binnenstebuiten dragen omdat de andere kant vol vlekken zit.
 Een kamplied maken of kiezen.
 Een make-over met de plaatselijke klederdracht en haartooi.
 Elkaar een kleurentotem geven.
 De lokale kinderen met typische scoutsspelletjes animeren.
 Onder de sterrenhemel slapen en een vallende ster spotten.
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 Met een wegwerpcamera elke dag een groepsfoto trekken.
 In een fontein dansen.
 Weetjes en uitspraken van elke jin sprokkelen en ze in een dagboek bijhouden.
 Een vlot bouwen, kanovaren of raften op een rivier.
 Je totem laten inbruinen met zonnecrème.
 Een andere Vlaamse jingroep tegen het lijf lopen en verhalen uitwisselen.
 Sneeuw proeven.
 Een foto van je jinkamp naar Over&Weer sturen (scoutsengidsenvlaanderen.be/fotodropper).
 Iedere nacht van tent en gezelschap wisselen.

•

NOODNUMMER SCOUTS: Scouts en Gidsen Vlaanderen: 0032 32 31 16 20

Totemisatie
Totemisatie en kleurentotems Totemisatie is een traditie binnen scouting waar we fier op zijn. De
dierennamen bij de jonggivers zijn een begrip, givers pronken met een voortotem. Bij de jins kan je
aan ieders totem een eigenzinnig derde luik toevoegen, een kleurentotem. Over het verloop van een
kleurentotemisatie bestaan geen boeken of theorieën. Elke jingroep moet op zoek naar een eigen
werkwijze. Pols in elk geval allereerst of de jins zin hebben in de totemisatie, want met een
ongemotiveerde groep heeft het ritueel weinig waarde. Vraag de jins hoeveel tijd ze eraan willen
besteden. 43 Eenmaal je aan de totemisatie begint, heb je in principe vier zaken te bespreken, bij
voorkeur met de hele groep: ! De kleuren. Koppel één of meerdere eigenschappen aan elke kleur.
Gebruik bijvoorbeeld een kleurenwaaier uit een verfwinkel of een doos kleurpotloden, waarbij elke
kleur voor een eigenschap staat. ! De jins. Bespreek voor elke jin en begeleider de persoonlijkheid en
de manier waarop hij of zij overkomt bij anderen en functioneert in groep. Geef telkens ook aan
welke eigenschappen je waardeert. Kijk vervolgens welke kleuren er bij de kenmerken horen,
combineer en verfijn. ‘Rood’ wordt ‘vuurrood’ of ‘rozenrood’, ‘groen’ wordt ‘drakengroen’ of
‘cactusgroen’. ! De opdrachten. Zoek samen naar zinvolle opdrachten, die zeker niet vernederend
zijn. Een goede opdracht laat iemand stilstaan bij zichzelf en prikkelt om de eigen grenzen af te
tasten, maar niet te overschrijden. Zoek naar een uitdaging waar jins jaren later nog over vertellen en
waar ze bijna even trots op zijn als op hun totem. ! Het ritueel. Spreek af waar en op welke manier de
jins hun kleurentotem willen krijgen. Merk je midden in het proces dat het enthousiasme afneemt,
kort dan de besprekingen in of pas indien nodig de methode aan. Meer weten over totemisatie?
Raadpleeg dan ‘Het achtste vuur’, de totemmap of Zin in scouting?!, de zingevingsmap, die te koop
zijn in elke Hopper Winkel. Ook op www.scoutsengidsenvlaanderen/ totemisatie vind je een handige
totemzoeker. 27 juli, de laatste dag van ons kamp, de langverwachte totemisatie. We schreven eerst
met z’n allen een tiental kleuren op en kozen per kleur een aantal eigenschappen. Lang
discussieerden we er niet over, iedereen deed wat water bij de wijn en zo kwamen we aan een reeks
van tien eigenschappen per kleur. Het echte werk kon beginnen. Tom ging als eerste een eind
wandelen, terwijl wij bespraken hoe we hem hadden leren kennen dit jaar en tijdens het kamp. Toen
we het ongeveer eens waren over zijn kwaliteiten en minder leuke kanten, bleek dat hij zowat alle
eigenschappen bezat van rood. Maar welk rood zouden we hem geven: knalrood, avondrood,
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confituurrood, zonnebrandrood? Uiteindelijk kozen we voor Baywatchrood. Tom was een beetje de
surfboy van ons kamp, rode zwembroek, bruingebrande brede borstkas, stoere zonnebril én altijd
klaar om te helpen. Kortom, onze redder in nood! Toen spraken we nog af wie Tom de kleurentotem
gaf. Het moest Jonas zijn. Ze hadden immers twee weken in dezelfde tent gelegen, tandpasta, deo,
lief en leed gedeeld. Zo gingen we nog een hele dag door. Werd het wat moeilijker, dan zwommen
we even en begonnen nadien met frisse moed. Want we wilden toch allemaal een totem waar
iedereen mee over had nagedacht? Het was onze laatste avond in Kroatië. We gingen lekker eten en
zochten na het dessert een rustig plekje voor ‘le moment suprême’. Eerst lazen we de eigenschappen
voor, dan de kleurentotems en daarna de precieze betekenis ervan. Nadat alle totems waren
uitgedeeld, praatten we nog wat na en daarna maakten we de hipste discotheek uit de buurt
onveilig.

Bespreking leiding
Het engagementsmoment

Het jinjaar loopt op zijn einde, tijd om realistisch aan
toekomstvoorspelling te doen!
Hoe zien jouw leden volgend (scouts)jaar? Gaan ze in leiding? Bij welke tak? Willen
ze liever achter de schermen aan de slag? Kiezen ze ervoor om uit de scouts te
gaan?
Wat is het engagementsmoment?
Een moment waarop jij en je jins zeggen wat jullie volgend jaar gaan doen.
Waarom is het belangrijk?
Het moment schept duidelijkheid over wat iedereen het komende jaar van plan is. De
leden hebben misschien nog vragen en andere verwachtingen. Door het in groep te
bespreken, zorgt het voor een geruststellend gevoel.
Wanneer kan je dit bespreken?
Tussen de activiteiten door, tijdens de wandeltocht op kamp, op het einde van het
kamp of op zijn minst voor de leidingindeling.
Waar moet je op letten?
Probeer tijdens het engagementsmoment een sfeer van openheid en respect te
installeren zodat iedereen vrijuit zijn of haar ding kan doen. Veel jins weten
waarschijnlijk nog niet wat ze juist willen doen. Formuleer als leiding op voorhand
nog geen standpunt over het al dan niet in leiding gaan. Toon dat je voor elke
bedenking, keuze van je leden openstaat.
Stap voor stap
Als leidraad voor dit engagementsmoment heeft ploeg Jins een hangmat met
methodiek ontwikkeld. Licht, compact, overal te gebruiken en bovendien kunnen jins
op een prettige manier bewuster hun keuze maken. De methodieken kan je
hieronder raadplegen. De hangmat kan je verkrijgen bij de jingroep van vorig jaar. Of
kopen in Hopper Winkel voor 10 euro. Dat kan door je lidkaart te tonen als je een
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hangmat gaat kopen in de winkel. Of door kortingscode JINHM2017 in te voeren bij
een online aankoop.
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FINANCIEN
Totaal budget: +- € 5300
Donderdag 6/7/2017 OK
Vervoer
Metro

72uur

€ 214.50

S-Bahn naar Wenen (€3.9pp)

2x/uur

€ 50.70

Activiteiten

Reisspelletjes

Overnachting

Wenen

€ 124.10

Eten

Gerekend 7€pp, wrs overschatting

€ 130.00

Totale kostprijs

€ 519.30

Vrijdag 7/7/2017
Vervoer

Activiteiten

Overnachting

Wenen

Kasteel

€ 195.00

http://www.campingwien.at/en/camping-wien-neue-donau/

€ 130.10

Eten

€ 130.00

Totale kostprijs

€ 455.10
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Zaterdag 8/7/2017
Vervoer

Activiteiten

Wenen

iets in wenen

€ 130.00

Overnachting

€ 130.10

Eten

€ 130.00

Totale kostprijs

€ 390.10

Zondag 9/7/2017
Vervoer

Flixbus (€5pp) reeds betaald14u30
€ 0.00
Aankomst Bratislava
15u30
Trein richting Vdrnik + beetje stappen
aankomst om middernacht. Is geen probleem (mailtje gestuurd)
Activiteiten

Wenen
Vertrekken naar Slowakije

Overnachting

http://www.podlesok.sk/en/autocamping-en/price-list
€ 82.50

Eten

€ 130.00

Totale kostprijs

€ 212.50
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Maandag 10/7/2017
Vervoer

een probleem (mailtje gestuurd)
Activiteiten

Stappen in Lage Tatra.
Klimgerei nodig??

Overnachting

http://www.podlesok.sk/en/autocamping-en/price-list
€ 82.50

Eten

€ 130.00

Totale kostprijs

€ 212.50

Dinsdag 11/7/2017
Vervoer

Vroeg opstaan!!
Bus of trein naar Poprad -Tatry (Mogelijkheid in station om bagage acter te laten
Daarna bus naar Zdiar

Activiteiten

€ 65.00

Begin vierdaagse.

Zdiar - groene bergmeer

Overnachting

http://chataprizelenomplese.sk/

Eten

Avondmaal + ontbijt inclusief

Totale kostprijs
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Woensdag 12/7/2017
Vervoer

Activiteiten

dag 2 vierdaagse

Tocht richting Zbojnicka (7uur)

Overnachting

https://www.facebook.com/zbojnicka/?fref=ts
€ 416.00
-€ 130.00
Voorschot van 130 euro betaald

Eten

Avondmaal + ontbijt inclusief

Totale kostprijs

€ 286.00

Donderdag 13/7/2017
Vervoer

Activiteiten

Dag 3 vierdaagse

tocht richting popradske pleso

Overnachting

http://www.popradskepleso.com/en
€ 429.00

Eten

Avondmaal + ontbijt inclusief

Totale kostprijs
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Vrijdag 14/7/2017
Vervoer

Activiteiten

Dag 4 vierdaagse

Beklimmen top Rysy

Overnachting

aankomst in Strbske pleso.
Trein richting Poprad-tatry
airbnb poprad
€ 150.00

Eten

€ 130.00

Totale kostprijs

€ 280.00

Zaterdag 15/7/2017
Vervoer

Activiteiten

Chillen in sauna
http://www.aquacity.sk/en/prices-offers/
(Desnoods zelf betalen? Behalve winnaars van het spel?)
mailen voor korting wegens grote groep?

€ 338.00

Trein naar Bratislava.
15 u 25 -> 20 u 05
Overnachting

????
Misschien feest in Bratislava?
Geen tijd meer om naar Senec en terug te gaan.
Dus slapen in Bratislava 1 nacht?

Eten

€ 260.00
€ 130.00

Totale kostprijs

€ 728.00
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Zondag 16/7/2017
Vervoer

Activiteiten

Bratislava

Overnachting

s avonds trein naar Senec.
Senec
€ 68.10

Eten

€ 130.00

Totale kostprijs

€ 198.10

Maandag 17/7/2017
Vervoer

Activiteiten

Overnachting

Bratislava

€ 68.10

Eten

€ 130.00

Totale kostprijs

€ 198.10
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Dinsdag 18/7/2017
Vervoer

Flixbus

€ 0.00

Boarden
20u30
Aankomst Zaventem 23u35
Ophalen ouders?
00u00
Activiteiten

Alles klaarmaken voor vertrek. Nog een zwemmeke doen en vertrekken.

Overnachting

/

Eten

€ 130.00

Totale kostprijs

€ 130.00
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