BUITENLANDS KAMP JIN 2013: BULGARIJE
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Kampboekje

Buitenlands kamp JIN 2013: Bulgarije

1. Inleiding

Beste jinnertjes,
Nog een maandje en het is zover: scoutskamp. Dit jaar zullen jullie de kans
krijgen om voor de 2

de

keer met jullie scoutsvrienden naar het buitenland te

gaan. Het zullen ongetwijfeld weer twee weken worden waarin we zullen
genieten, plezier maken, cultuur opsnuiven, natuuruitstappen maken, enz..
We hebben er tenslotte met z’n allen hard genoeg voor gewerkt !
Het jinkamp brengt ons dit jaar naar Bulgarije. Met zijn immense wouden,
rivieren en zijn prachtige hoofdstad Sofia is Bulgarije de laatste tijd meer en
meer een topvakantiebestemming aan het worden. Ideaal dus om er eens
lekker tussenuit te gaan.
Buiten dat het in Bulgarije alles dubbel zo plezant is, weten jullie waarschijnlijk
bitter weinig over dit land. Ideaal dus om er eens wat over bij te leren. In dit
boekje geven we reeds een kleine inleiding.

2. Bulgarije
Bulgarije, officieel de Republiek Bulgarije, is een land in het zuidoostelijk deel
van Europa. Dit prachtige land licht ten zuiden van de rivier de Donau en ligt
in het oosten van de Balkan.
Het land telt een ruime 7 miljoen inwoners. De grootste stad van dit prachtige
land is meteen ook de hoofdstad: Sofia.
Andere belangrijke steden die wij in dit land zullen bezoeken zijn Varna en
Burgas, Deze zijn de belangrijkste havensteden van Bulgarije aan de zwarte
zee.
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Bulgarije is lid van de EU maar doet niet mee aan onze munteenheid
terplekke is de lev het betalingsmiddel van dienst. Het meervoud
van lev is leva. Eén lev is opgedeeld in 100 stotinki (enkelvoud stotinka,
стотинка).
In omloop zijn munten van 1, 2, 5, 10, 20, 50 stotinki en 1 lev. Het papiergeld
bestaat uit biljetten van 1, 2, 5, 10, 20, 50 en 100 leva.
De wisselkoers van de lev is momenteel: 1lev = 0.51euro

3. Wat neem je mee?
We zijn scouts dus vertrekken we ook als scouts. Hemd en das zijn verplicht.
Neem enkel mee wat je nodig hebt. Het is NIET nodig je halve kleerkast mee
naar Bulgarije te zeulen. Je kan wasgel meenemen zodat je onderweg kleren
kan uitwassen.

Zorg er voor dat alles in één rechthoekige sportzak past (met uitzondering
van je tentje, slaapzak, extra schoenen, matjes/matras) en denk eraan dat je
deze ook in de camionet moet passen. Wat te groot is, kan niet mee!
Je mag wel nog een kleine rugzak meenemen als handbagage en voor
tijdens onze daguitstapjes.
We gaan ervan uit dat je als toekomstig leider weet wat mee te nemen.
Enkele essentiële dingen:


Slaapgerief (matje, slaapzak, pyama (lol), ev kussen



Wasgerief & handdoeken



Zwemkledij (zwembroek, maar ev. ook waterschoeisel, duikbril)



Voldoende andere (deftige en sportieve!) kledij
Tip: lange broek en dikke pull zullen
zeker van pas komen!



Regenjasje



Ondergoed



Perfect uniform
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Zonnebescherming (zonnecrème, maar ook een pet of dergelijke is
zeker aan te raden)



Schoenen (stevige stapschoenen, sportieve schoenen, extra paar
schoenen ;



Allerlei: opladers, zaklamp, zonnebril, CD’s, medicatie
Als jullie zelf nog iets hebben liggen waarvan je denkt dat het zeker
van pas zal komen op onze reis, gelieve dit dan te laten weten. (Zo
zijn we zeker dat er geen spullen onnodig worden aangekocht of
dubbel mee worden genomen)

Belangrijk!!!


Bankkaart of Zakgeld ( vegeet niet dat bulgarije geen euro heeft) voor
extrakes



Eurocrosskaart !!! ( of gelijkaardig )



Identiteitskaart + 2 kopies 1 die je ergens anders steekt en de andere
geef je af in het begin van het kamp !!!



Bewijsje van de gemeente

Niet: SIS-kaart (geen nut ginder) en kaarten die je niet nodig hebt

4. Overnachting

Tijdens het kamp zullen we soms in tentjes slapen, maar zeker ook geregeld
in jeugdherbergen. Voor alle plaatsen waar we zullen verblijven, hebben we
verscheidene slaaplocaties opgezocht, zodat we ter plekke kunnen afgaan
welke ons de beste, leukste, … lijkt. We nemen iglotentjes mee omdat dat
veel handiger is dan een patrouilletent.
Spreek onderling af om in een tentje te slapen. Jullie zijn met vijf dus twee
kleine, stevige tenten (in orde!) moet volstaan. Laat weten als je een tent
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meeneemt. Gelieve je tentje op voorhand na te kijken zodat het helemaal in
orde is.
Spreek ook onderling af voor een pomp voor je luchtmatras zodat we er geen
5 meenemen. Eentje zal wel voldoende zijn.

5. Regels

Hoewel jullie geen klein kindjes meer zijn, zijn er ook op dit kamp enkele
regels.
We zetten deze even extra in de kijker: geen drugs of overmatig
drankgebruik. Wie zich hier toch aan bezondigd zal hiervoor gestraft worden,
want je brengt hiermee niet alleen jezelf in gevaar maar ook je medejinners
en begeleiding. Hoewel jullie als Jinners in zekere mate zelf kunnen kiezen
wat en hoe, moeten jullie toch nog steeds naar ons luisteren. Wij zijn tenslotte
verantwoordelijk!

6. De planning
Aan de hand van deze planning kan je zien wat je mag verwachten op kamp.
Deze planning ligt niet volledig vast: activiteiten kunnen besproken worden en
er is genoeg ruimte om flexibel om te gaan met dingen die we op onze weg
tegen komen.

27 juni: 18u bagage afleveren op de jacht en materiaal klaarzetten

29 juni: 13u minibus inladen op de jacht

30 juni: 7u op de Jacht: vertrek richting Zagreb 1266km = 11u40min rijden
Slapen: Logistic youth hostel

1 juli: Zagreb
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VM: karten
NM: stadsbezoek
Slapen: Logistic youth hostel

2 juli: VM: vertrek richting Sofia 785km = 8u 41min
Avond: hoofdstad verkennen
Slapen: Hostel Mostel

3 juli: Sofia
VM: stadsspel waarin een aantal hoogtepunten van Sofia aan bod komen
NM: bezoek culturele bezienswaardigheid (Alexander Nevski Church, Ivan
Vazov National theatre, Boyana church, Vitosha Mountain,…)
Slapen: Hostel Mostel

4 juli: VM: vertrek richting Burgas (394km = 3u 42min)
NM: dagtocht in Boatin (natuurgebied)
Slapen: camping

5 juli: verder rijden naar Burgas
VM: stadsbezoek
NM: Sunny Beach
Slapen: Kraimorie Hostel (of Burgas Hostel)

6 juli: Burgas
Stranddag met in de voormiddag mogelijkheid tot eens uitslapen en in de
namiddag lokale strandactiviteiten of eens een wandeling maken over de
schijnbaar prachtige boulevard. Deze dag wordt voor onze chauffeurs de
ideale dag om de batterijen weer helemaal op te laden!
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VM: uitslapen
NM: strand
Slapen: Burgas Hostel

7 juli: Burgas (Sunny Beach)
Vandaag kunnen jullie je nog eens helemaal laten gaan met onze sportdag:
watersporten, balsporten en/of een fietstocht.
VM: sporten
NM: waterpark
Slapen: Burgas Hostel

8 juli: vertrek richting Varna 114km = 1u 38min
Om jullie eraan te doen herinneren dat we nog steeds met de scouts op pad
zijn steken we een geweldig klassieke dropping in elkaar waarin jullie het
zullen opnemen in een race tegen de tijd. Hoe rapper jullie stappen des te
beter zullen jullie beloond worden.
VM: dropping
NM: stad verkennen
Slapen: Varna campsite

9 juli: Varna
Om onze cultuurbarbaartjes nog wat kennis bij te brengen, gaan we in Varna
enkele musea bezichtigen en kunnen we ook de plaatselijke kerkelijke
gebouwen eens binnenspringen.
VM: cultuur
NM: kookdag
Slapen:Varna Campsite

10 juli: 7u vertrek richting Ballaton 1172km = 13u 57 min
Slapen: Camping (Ballaton Sounds)
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Vanavond vieren we Nathaniël zijn verjaardag.het kamp is bijna ten einde dus
laatste kans om nog eens goed uit de bol te kunnen gaan.

11 juli: VM: uitslapen
NM: vertrek richting Budapest 135km = 1u 23min
Het mooie Budapest zou het ons verwijten als we niet even in zijn straten
zouden dolen op zoek naar zijn mooie kantjes! Een uitstap naar de thermen is
een zekerheid alleen moeten we nog kunnen kiezen de welke…
Slapen: Haller camping

12 juli: 7u vertrek richting Leuven 1333km = 12u 19min (terugkomst 00.00u)

Totaal: 4969km = 51u (effectief in auto!!!)
Vergeet niet zij die gaan foerieren bij de jongere takken zijn de laatste twee
weken van juli ook druk bezet.

7. Reminder
30 juni : Afspraak om 7u op de JACHT : vergeet je lunchpakket niet!
12 juli: Rond 12u middernacht terug op de JACHT: moe, blut, maar voldaan!
Stop alles in 1 sportzak en 1 rugzakje.
Eurocross, identiteitskaart en kopie, zakcentje?
Is je inschrijvingsgeld volledig gestort?
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8. Contact
We hebben onze gsm waarschijnlijk allemaal mee, zodat er altijd zeker 1 van
de begeleiders bereikbaar is:

Nathaniël Kerstens
Ijzerenmolenstraat 48
3001 Heverlee
0498/40 53 74

Bob Lahey
Penitentienenstraat 98
3000 Leuven
0477/63 84 00

Loic Debergh
Tervuursesteenweg 191 b3
3001 Heverlee
0474/80 32 22

9. Een woordje Bulgaars
Ontmoetingen
Pozdravi
Hello (formeel)
Zdravei/Zdraveite
Hi
Zdrasti
Hoe maak je/u het?
Kak si/Kak ste (formal)
Tot ziens
Dovizhdane
Goeie morgen
Dobro outro
Goeie dag
Dobur den
Goeie avond
Dobur vecher
Slaap lekker
Leka nosht
Gezondheid / Cheers
Nazdrave
Ik maak het prima
Dobre sum
Met mij alles goed, bedanktDobre sum, blagodarya
Bedankt
Blagodarya

Поздрави
Здравей/ Здравейте
Здрасти
Как си/ Как сте?
Довиждане
Добро утро
Добър ден
Добър вечер
Лека нощ
Наздраве
Добре съм
Добре съм, благодаря
Благодаря

Vragen
Wie
Wanneer
Waar
Wat
Waarom
Hoe

Vuprosi
Koi
Koga
Kude
Kakvo
Zashto
Kak

Въпроси
Кой
Кога
Къде
Какво
Защо
Как

Basis zinnen
Ja
Nee
Ik kan
Ik kan niet
Ik wil
Ik wil niet
Ik heb .. nodig
Ik heb .. niet nodig
Ik ben

Osnovni Frazi
Основни фрази
Da
Да
Ne
Не
Moga
Мога
Ne moga
Не мога
Iskam
Искам
Ne iskam
Не искам
Nuzhdaiya se/tryabva mi
Нуждая се/трябва ми
Ne se nuzhdaiya/ne mi tryabvaНе се нуждая/не ми трябва
Az sum
Аз съм
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Ik ben niet
Az ne sum
Аз не съм
Jij bent
Ti si
Ти си
Bedankt
Blagodarya
Благодаря
Graag gedaan / asjeblieft Molya
Моля
Ik begrijp (het)
Razbiram
Разбирам
Ik begrijp (het) niet
Ne razbiram
Не разбирам
Ik spreek
Govorya
Говоря
http://www.q-partners.com/NL_Service_na_Verkoop_Bulgaars_voor_Beginners.html

10. En dan nu…
…is het tijd om nog enkele weken goed te studeren zodat jullie deze vakantie
echt verdienen. Daarnaast kan je alvast beginnen dromen van onze vakantie.
Als leiding hebben we het organisatorisch deel op ons genomen, het kamp
echter maken jullie als GROEP.
We kijken enorm hard uit naar het kamp en hopen dat het eentje wordt om
nooit te vergeten. Maar nu is het eerst aan jullie: succes met de examens!

Bob, Nathaniël & Loic
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