
Kroatië 
JINKAMP



Waarom niet Slowakije?
•Testen om binnen te raken moeten in het buurland 
afgenomen worden
•Testen voor verplaatsing tussen provincies
•Geen informatie over testen ter plekken
•Weinig informatie over het algemeen

=>TE VEEL RISICO



Hoe raken we in Kroatië? Met de Trein!
VERTREK
•Verzamelen op 9/07 om 10u30 in Antwerpen Berchem

•Antwerpen => Brussel => Frankfurt => Zürich => (nachttrein) Zagreb

•Aankomst Zagreb op 10/07 om 11u30
TERUGKOMST
•Vertrek 23/07 om 17u30 in Zagreb

•Aankomst Antwerpen Berchem op 24/07 om 18u15

=> IN TOTAAL 16 dagen onderweg!



Hoe zit het met testen?
•Test moet 72 uur voor vertrek afgenomen worden

• Iedereen moet op woensdag 7 juli NA 13 UUR getest worden

• https://www.uza.be/testcentrum-antwerpen-centraal?fbclid=IwAR304TuD
3nhvXwIZLeMCTL6N3396tC0ZTOXpUF34bFhoV17edpMpIWV8wTI 

•Terugweg voorlopig geen test nodig

•Indien dit verandert kunnen we ons ter plaatsen laten testen!



Papieren die in orde moeten zijn voor het 
kamp

•Identiteitskaart meenemen
•Europese ziekteverzekeringskaart
•Toestemmingformulier -18 jarige bij de gemeente
•Coronacertificaat op gsm of papier

• Aanmelden op ‘Itsme’ app
• Aanmelden met Itsme op ‘CovidSafe Be’ app

•Passenger locater form invullen
• Duitsland 🡪 Niet nodig
• Zwitserland 🡪 https://swissplf.admin.ch/formular, Train operator = ICE 77, seat number enzo zijn 

niet verplicht. QR code op gsm of afgedrukt meenenen
• Kroatië 🡪 https://entercroatia.mup.hr/  (Na test, verdere uitleg volgt)



Wat gaan 
we doen?



Wat kost het nu?
 Trein naar kroatie: €200
 Transport ter plaatsen: €100
 Eventuele coronatest terugkeren: €60
 Verblijven: €140
 Activiteiten: €150
 Eten: €160
 andere (verzekering, EHBO, …) €70

 Opbrengst per jin: €480

 Elke jin moet in totaal €400 betalen (300 voor zij die het voorschot van 100 al betaald hebben) 
op BE19 7785 9237 4712 



Wat nemen we mee?

 Zorg dat alles in je rugzak past (zo weinig mogelijk 
aanbinden). 
Zie dat er nog plek in je rugzak is voor als we in kroatie nog 
extra eten en drinken moeten dragen.
Zie dat dat rugzak niet te zwaar is, we zullen van de 
bushalte naar de verblijfplek vaak nog een viertal km 
moeten wandelen.



Voor op de trein
 Coronacertificaat (op papier of op gsm)

 Een FFP2 masker

 Middageten, avondeten en ontbijt. 
Er is bij de tussenstops niet genoeg tijd om te gaan eten en op de 
trein verkopen ze geen warme maaltijden. 
(denk voor avondeten dus aan: spek met ei tussen een broodje, 
koude pasta, …)



Slaapgerief
 Matje

 slaapzak, tent per 2,3

 eventueel een kussen en pyjama
 Knuffeltje mag ook natuurlijk



Eetgerief

 gamel

 bestek  (snijmesjes van scouts meenemen)

 beker!!!

 Drinkbus!!!

 1 keukenhanddoek

 Per 3 a 4, 1 gasvuurtje (zoals op jullie trekkamp), 1 klein potje en 1 klein pannetje



Kledij
 kleren voor 16 dagen met treinrit bij

 PERFECT UNIFORM BIJ VERTREK

 onderbroeken

 sokken

 short/lange broek

 T-shirts

 een trui

 regenjas

 waterschoenen + zwemgerief+ handdoek

 wandelschoenen / comfortabele schoenen/ sletsen

 zonnebescherming (bril, pet, hoedje….)



Toiletgerief
 tandenborstel tandpasta

 zeep (ecologisch afbreekbaar) handdoek (eventueel washandje)

 eventueel zeep om kleren te wassen, hiervoor nemen we halverwege het kamp de tijd

 zonnecreme!!! aftersun 

 muggenstick

 Je kan het gewicht van je rugzak beperken door zaken zoals zeep en shampoo met je mede jins 
te delen, spreek dit onderling af!

 Wc rol



Belangrijk!
 Identiteitskaart (europese ziekteverzekeringskaart)

 persoonlijke medicatie (ook maandverband enzo)

 gsm MAG + oplader

 tijdverdrijf voor op trein (niet gsm), schrijfgerief

 zakgeld (liefst gewoon bankkaart meenemen want kuna geen euro)

 plastic zakjes voor afval

 zaklamp 

 kleine rugzak voor dagtochten

 Alles moet in 1 rugzak en je moet het kunnen dragen !!!! liefst nog wat plek overhouden voor 
eten

 10tal-Mondmaskers, zakdoeken, handgel



Afspraak jins
 Volgende week woensdag in de avond

 MET IEDEREEN

 Is alles in orde?



ZIJN ER NOG VRAGEN?


