WINTERKAMPBOEKJE
JONGVERKENNERS 2019

REISPLANNING

Vertrek
Station Hasselt
26 december
8u

Aankomst
Station Hasselt
30 december
Omstreeks 16u
(de aankomst van de trein staat gepland om 16u03, als
dit zou veranderen, wordt dit zo tijdig mogelijk
gecommuniceerd)
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WAT NEEM IK MEE

Buzzy pass indien je dit hebt!!!! Zeer belangrijk
Propere kleren voor elke dag
Luchtmatras/matje
Slaapzak
Gamel en bestek
1 keukenhanddoek
Toiletgerief
Klein bedrag zakgeld is toegestaan (maximaal €20)
Perfect uniform (aandoen bij vertrek)
ID-kaart (afgeven aan leiding bij vertrek)

Thuis laten:
GSM, iPad, laptop… en alle andere elektronica
Snoep en koeken
Zakmes

2

KOSTPRIJS

Voor het winterkamp vragen wij om €95 over te schrijven naar
ons gebruikelijke rekeningnummer:
BE82 0018 2252 0468
Met als mededeling “winterkamp voornaam naam”
Dus bijvoorbeeld “winterkamp Dennis Hermans”

Dit bedrag bestaat uit €35 eten, €25 verblijf en transport en
€35 bezienswaardigheden en activiteiten.

Dit doe je best zo snel mogelijk en ten laatste op
maandag 9 december.
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INFO OVER DE STAD

Mechelen is een stad in de Belgische provincie Antwerpen. De stad ligt in het
zuiden van die provincie, centraal tussen de steden Antwerpen en Brussel, aan
de rivier de Dijle. Mechelen telt circa 86.600 inwoners (2019). Het is naar aantal
inwoners de vijfde stad van Vlaanderen en de tweede grootste stad van de
provincie, na Antwerpen.
Mechelen is tevens de hoofdplaats van het arrondissement Mechelen en de
kies- en gerechtelijke kantons Mechelen, evenals rooms-katholieke hoofdzetel
van het aartsbisdom Mechelen-Brussel en van de kerkprovincie België.

Tot 1795 vormde Mechelen het centrum van de kleine zelfstandige Heerlijkheid
Mechelen. In dat verband had het gebied dezelfde status als bijvoorbeeld
Holland, Zeeland, Vlaanderen en Brabant. Gedurende een korte periode in de
15e en 16e eeuw werden de Nederlanden vanuit Mechelen geregeerd, en
vervulde de stad de functie van bestuurlijke hoofdstad van de Nederlanden
(ingesteld door Margaretha van Oostenrijk).[2] Deze periode heeft bijgedragen
tot het uitgebreide kunstbezit en diverse merkwaardige gebouwen. De stad
heeft het op een na hoogste aantal beschermde gebouwen van Vlaanderen,
waaronder vier UNESCO-vermeldingen.
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INFO OVER DE STAD

De Mechelaars worden ook de Maneblussers genoemd. Deze naam hebben ze
te danken aan een historische gebeurtenis uit de 17e eeuw. Op een bepaalde
nacht was het volle maan met een lage bewolking en dacht een late caféganger
met een glaasje te veel op dat de Sint-Romboutstoren in brand stond. Heel de
stad werd opgetrommeld en mensen stonden in lange rijen emmers met water
door te geven om hun toren te blussen. Sindsdien hebben de Mechelaars de
spotnaam de maneblussers gekregen omdat ze de maan hadden proberen te
blussen.

Mechelen herbergt twee van de oudste voetbalploegen van België: Racing
Mechelen (stamnummer 24) en KV Mechelen (stamnummer 25), beide
opgericht in 1904. KV Mechelen speelt anno 2019 in de hoogste afdeling (1A) en
werd viermaal landskampioen en tweemaal bekerwinnaar. Tevens zijn ze de
laatste Belgische voetbalclub die een Europees kampioenschap gewonnen
heeft, met name de Europese Beker voor Bekerwinnaars in 1988. Racing
Mechelen speelt in derde amateur B en werd eenmaal vice-kampioen alsook
verliezend bekerfinalist.
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PLANNING: 26 DEC

Vertrek met de trein naar Mechelen tsjoeke tsjoeke tuut
Eerst naar Leuven en daar overstappen op de trein richting Mechelen

Rondleiding in Mechelen
Een uitgebreide rondleiding in de stad

Sluipspel
Om deze nieuwe stad over te nemen, moeten we eerst een hoop
spullen in en uit Mechelen smokkelen…
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PLANNING: 27 DEC

De Sint-Romboutskathedraal
Dit is de hoofdkerk van het aartsbisdom Mechelen-Brussel. Als zetel van
de metropoliet van de Belgische kerkprovincie is zij de metropolitane
kerk van België. De kathedraal is vooral beroemd vanwege de ruim 97
meter hoge toren met zijn twee beiaarden. De toren is als onderdeel
van een groep van 56 belforten en kerktorens in België en Frankrijk
opgenomen op de lijst van werelderfgoed ID 943-016 van UNESCO.

Het spel der Mechelaren
Stadsspel om de stad beetje bij beetje te ontdekken!

Avond quiz
Wie bewijst er dat hij de slimste jongverkenner is???
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PLANNING: 28 DEC

Technopolis
Technopolis experimenteert de bezoeker zelf en leert hij op een
interactieve manier bij over wetenschap en technologie vanuit het
motto: “Ik hoor en ik vergeet. Ik zie en ik onthoud. Ik doe en ik begrijp.”
Zo kunnen vooral kinderen iets bijleren over de basisprincipes van
wetenschap en technologie. Het centrum heeft meer dan 350
permanente interactieve opstellingen, gegroepeerd rond verschillende
thema's, zoals "Lucht & Wind", "Bouwstenen", "Waterkant",
"Onzichtbaar", "Ruimtevaart" en "ActieReactie". Daarnaast worden er
regelmatig wetenschapsshows en -demonstraties gehouden en is er
jaarlijks een thematentoonstelling die de wetenschap rond een bepaald
thema uitlicht.

Sint-Martinus @ the movies
Woop woop! Film!
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PLANNING: 29 DEC

Speelgoedmuseum
Het Speelgoedmuseum Mechelen, gelegen in de wijk Nekkerspoel, is
een museum dat een unieke collectie oud en hedendaags speelgoed
herbergt op een oppervlak van 7000 m². De opzet geeft vaak nieuwe
invalshoeken op speelgoed. Het museum bestaat sinds april 1982, sinds
1998 is het een erkend museum. De permanente collectie is
onderverdeeld in de volgende afdelingen: Circus & kermis,
Constructiespeelgoed, Creatief & leerzaam speelgoed, Knuffeldieren,
Mechanisch & blikken speelgoed, Optisch & geluidgevend speelgoed,
Poppen, Puzzels & gezelschapsspellen, Soldaatjes, Speelgoed van
overal, Traditionele kinderspelen & Pieter Bruegel, Treinen, Vervoer in
miniatuur. Daarnaast zijn er wisselende tentoonstellingen. Het museum
kent ook een educatieve dienst met uitgewerkte schoolprogramma's.

Hangjongeren schtadsschpehl
We spelen een spel om de beste plekjes in de stad nog eens te
bezoeken

Mechelen by night
We sluiten ons kamp traditioneel af met een avondbezoekje aan het
centrum
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PLANNING: 30 DEC

Jammer genoeg is dit al de laatste dag ☹

Snel opruimen en terug richting Hasselt vertrekken is dus de boodschap!
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VOOR OP DE TREIN

moppen
Er waren eens 2 onderbroeken in de wasmand. Zegt de ene onderbroek: “ik ga
binnenkort op vakantie.” Zegt de andere onderbroek: “Ik hoef al niet meer op
vakantie, want ik ben al bruin genoeg!”

Ik ga dit jaar op vakantie naar Zicht. De ander: Waar ligt dat dan? Geen idee,
maar in de krant stond: ‘Lekker weer in zicht’

Hoeveel weegt een ijsbeer? Genoeg om het ijs te breken!

het is blauw en totaal niet zwaar
(wualbthcil)

Het is rood en ruikt naar blauwe verf
(frev edor)
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VOOR OP DE TREIN

raadsels
Het heeft 2 hoofden, zes benen en één staart. Wat is dat?
Het is wel in een jaar maar niet in een eeuw. Steeds in een maand maar nooit
in de week. Wel in een dag maar niet in een uur. Wat is dat?
Een man komt een dorp binnen op vrijdag, hij gaat naar een herberg, eet daar
zijn avondmaaltijd, en gaat slapen. 's Ochtends eet hij zijn ontbijt op, en pakt
zijn spullen. Daarna vertrekt hij weer op vrijdag. Hoe kan dit?
Hij die het maakt, wil het niet hebben. Hij die het koopt, zal het niet gebruiken.
Hij die het gebruikt, heeft er geen weet van. Over wat hebben we het hier?
Het heeft een been, maar het kan niet lopen. Het heeft twee vleugels, maar
het kan niet vliegen. Het draagt een bril, maar het kan niet zien. Het heeft haar,
maar het kan niet gekamd worden?
Een man woont in een rode bungalow, met rode meubels, rode tapijten en
rode gordijnen. Welke kleur heeft de trap?
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