Kampboekje Bulgarije
9 juli – 25 juli 2018

Voorwoord
Dag lieve Jinners en ouders!
Het is eindelijk in zicht: het kamp! In dit kampboekje worden een aantal dingen verduidelijkt: onze
tocht, meeneemlijst, belangrijke data, fourage, …
Jullie hebben het afgelopen jaar allemaal flink jullie best gedaan, hard gewerkt en als beloning
staat er nu het welverdiende Jinkamp op jullie te wachten. Hier hebben jullie het hele jaar naar toe
gewerkt: tombola’s ronselen, wijnen verkopen, op de jumping gewerkt, fuif georganiseerd, jezelf
verhuurd, … maar ook dingen gepland, informatie opgezocht, je eigen kamp kleur gegeven, …
Je weet wat er je te wachten staat. Maar dan toch weer niet helemaal, en dat is juist wat het zo leuk maakt.

Wij zijn tot de conclusie gekomen: jullie zijn er klaar voor!
Blader het boekje maar eens rustig door en dan kan het aftellen echt beginnen!

Zonnige groeten,
Piot, Emma & Kaat
P.S. op het moment dat jullie dit lezen, is het nog exact 1 maand voor vertrek, whiehoeee!!!

De fourage
Deze 3 fantastische mensen zullen ons vergezellen tijdens onze trip. Zij zullen zorgen voor eten,
slaapplaatsen en af en toe kunnen ze ook wel eens gek doen!

Barrez (jeroen)
Totem:
Toendra Zwarte Gedreven Wasbeer
Studie/werk op dit moment:
Studiedienst maatschappelijke integratie en armoede
Hoelang in leiding gestaan en waar?
•
4 jaar leiding (kapoenen, welpen, jv’s en jin)
•
1 jaar groepsleiding
Leukste scoutsactiviteit?
Moelijk kiezen: Jinkamp in Roemenië, of toch die eerste keer schaatsen
anno 2000?
Als je morgen op het vliegtuig zou stappen waar zou je naartoe vliegen
en waarom, buiten Bulgarije dan 😉?
Naar Taumatawhakatangihangakoauauotamateapokaiwhenuakitanatahu
(Nieuw-Zeeland), dat is zo een lange naam dat deze plaats wel
impressionant moet zijn.
Wat staat er nog op je bucketlist?
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoc (in Wales), ik
ben echt benieuwd hoe ze dat daar uitspreken.

Coco (Caro)
Totem: Oiribi de Savanne Violette Gracieuze
Kwikstaart
Studie/werk op dit moment: Student Eventen Projectmanagement
Hoelang in leiding gestaan en waar?
- 4 jaar leiding (kabouters, welpen,
jonggidsen, givers)
Leukste scoutsactiviteit? Jinkamp in
Montenegro!
Als je morgen op het vliegtuig zou stappen
waar zou je naartoe vliegen en waarom,
buiten Bulgarije dan 😉? Mexico
Wat staat er nog op je bucketlist?
Diepzeeduiken

Salens (Tom)

Totem: Jacala de heftige Agoeti
Studie/werk op dit moment: ICT-consultant bij
Capgemini
Hoelang in leiding gestaan en waar?
•
4 jaar leiding (kapoenen, welpen, 2x jv’s)
•
2 jaar groepsleiding
Leukste scoutsactiviteit?
Jinkamp in Roemenië!
Als je morgen op het vliegtuig zou stappen waar zou je
naartoe vliegen en waarom, buiten Bulgarije dan 😉?
Canada of Zuid-Amerika, rondtrekken in de prachtige
natuur
Wat staat er nog op je bucketlist?
Veel reizen natuurlijk. Parachutespringen (al weet ik niet
of ik het zou durven)

Leiding
Natuurlijk gaat jullie liefste en leukste leiding ook mee naar Bulgarije! Deze 3 hebben eigenlijk geen
introductie meer nodig maar omdat het kan doen we het toch!

Emms (Emma)
Totem:
Anoa de bosbes goude barmhartige springbrok
Studie/werk op dit moment?
Laatste jaar Sociaal cultureel werk
Hoelang in leiding gestaan en waar?
Ik sta nu 4 jaar in leiding, waarvan 2 jaar bij de
kapoenen, één jaar bij de givers en jin.
Leukste scoutsactiviteit?
Autozoektocht!
Als je morgen op het vliegtuig zou stappen waar zou je
naartoe vliegen en waarom, buiten Bulgarije dan 😉?
Ik zou naar Canada gaan, om daar te gaan skiën.
Wat staat er nog op je bucketlist?
Veel te veel om er maar één uit te kiezen! Chance dat ik
het jinkamp naar Bulgarije kan schrappen 😉

Piot (Niels)
Totem? Shere Khan de Porto witte plezierige
spreeuw
Studie/werk op dit moment? Ik werk bij
Fremozia Parket
Hoelang in leiding gestaan en waar?
6 jaar leiding -> 2 jaar kapoenen, 2 jaar jv’s, 1
jaar givers en dan nu in schoonheid afsluiten
met een topjaar de Jin 00
Leukste scoutsactiviteit?
Hola! Heel veel keus maar men eigen jinkamp
in Roemenië blijft echt wel den topper.
Als je morgen op het vliegtuig zou stappen
waar zou je naartoe vliegen en waarom,
buiten Bulgarije dan
?
Brazilië, voor het carnaval, de stranden, …
Wat staat er nog op je bucketlist?
Vooral veel reizen en gaan rondtrekken in
Zuid-Amerika, Canada, Nieuw-Zeeland, …
noem maar op, gewoon zoveel mogelijk en
tussen haaien zwemmen.

Katie (Kaat)
Totem? Soeroekie de Palmgele Levendige
Spitsvogel
Studie/werk op dit moment? Student
schakeljaar Bedrijfskunde
Hoelang in leiding gestaan en waar?
5 jaar -> jonggidsen, welpen, givers,
jonggidsen en jin natuurlijk!
Leukste scoutsactiviteit?
Clichéantwoord maar echt waar: jinkamp
in Bosnië & Montenegro! Al is mijn hele
‘scoutscarrière’ een feest geweest.
Als je morgen op het vliegtuig zou stappen
waar zou je naartoe vliegen en waarom,
buiten Bulgarije dan
?
Moeilijk moeilijk… Indonesië, Canada, ZuidAfrika of nog eens Australië. Of mee met
barrez naar Nieuw-Zeeland!
Wat staat er nog op je bucketlist?
Een bananenboot! Ik heb dat nog nooit
gedaan dus ik stel voor dat we dat in
Bulgarije doen!

Onze route

De grote witte ballonnetjes zijn de bestemmingen die we zullen bezoeken op
onze reis door Bulgarije.
In deze volgorde:
1. Sofia: Hoofdstad van Bulgarije
2. Rila Park: Nationaal park
3. Sozopol (Burgas): Gezellig en klein kuststadje
4. Nessebar & Sunny Beach: Kuststad: zee, strand en ‘mooie’ mensen
5. Varna: verlaten stranden en prachtige natuur
6. Veliko Tarnova: Een echte cultuurstad!
7. Sofia: Home sweet home

Dag 1 (9 juli): Sofia
Dag 2 (10 juli): Sofia

Dag 3 (11 juli): Sofia
Dag 4 (12 juli): Rila Park
Dag 5 (13 juli): Rila Park
Dag 6 (14 juli): Rila -> Sozopol
Dag 7 (15 juli): Sozopol

Dag 8 (16 juli): Sozopol
Dag 9 (17 juli): Sozopol -> Nessebar
Dag 10 (18 juli): Sozopol
Dag 11 (19 juli): Sunny Beach
Dag 12 (20 juli): Varna
Dag 13 (21 juli): Varna
Dag 14 (22 juli): Varna
Dag 15 (23 juli): Veliko Tarnova
Dag 16 (24 juli): Veliko Tarnova
Dag 17 (25 juli): Sofia

Aankomst Sofia om 20u45. Overnachten in
een hostel in de stad!
Bezoek aan de hoofdstad Sofia. Wat cultuur
opsnuiven in de stad. In deze grootstad vind je
alles wat je wenst!
Nog een half dagje sightseeing daarna vertrek
naar Rila!
Trektocht naar The Seven Lakes
Dag 2 van onze trektocht. ’s Avonds komen
we terug aan beneden op de camping!
Lange afstand voor de boeg, hopelijk met
mooie uitzichten!
Uitrustdag op het strand (de mooiste stranden
zijn trouwens in Sozopol te vinden). ’s Avonds
finale WK 😉
Boottocht
Vervoer naar Nessebar
Aquapark + feestavondje in sunny beach
Uitrusten en tochtje richting Varna en zijn
natuur
Bezoek aan de ‘wonderfull rocks’
Bezoek aan ‘stone garden’ + nationale
feestdag vieren
Op zoek naar een meer om nog eens goed te
genieten!
Stadje bezoeken
Laatste ontspanningsdag + in de late
namiddag bus naar Sofia
Terug van weg geweest! Vliegtuig om 21u10

Belgische ambassade
Ambassade Sofia
Blvd James Boucher 103, 3rd floor
1407 Sofia
Bulgarije
Ambassadeur François BONTEMPS
+359 2 988 72 90
+359 2 963 36 38
+359 888 631 931 Noodnummer buiten de openingsuren
Sofia@diplobel.fed.be
http://bulgaria.diplomatie.belgium.be

Rugzak
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.)!

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 7/07
(CAMIO INLADEN) AAN DE LEIDING!!!
Slaapgerief
• Matje
• Slaapzak
• Knuffel indien je niet zonder kan
😉
Wasgerief
• Handdoeken + washandje
• Shampoo + zeep
• Deo
• Tandhygiëne materiaal
• Oor -, nagel- en haargerei
• Indien nodig: scheergerei of
maandhygiëne

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!)
Allerlei/extra’s
• Heuptasje of portefeuille aan
touw
• Zakmes
• Drinkbus
• Schrijfgerief, adressen en papier
• Zaklamp (+ eventueel batterijen)
• Zonnecrème, aftersun,
muggenmelk, labello, zonnebril
Tot slot zijn gsm’s, boxen, fototoestellen,
ipod’s, … zeker toegestaan maar dit is op
eigen verantwoordelijkheid!

Een mondje Bulgaars
Bulgaars behoort tot de Indo-Europese taalfamile en maakt deel uit van de zuidelijke groep van de
Slavische talen. Het is nauw verwant aan het Macedonisch, dat door sommigen als een Bulgaars dialect
wordt beschouwd. Nu kan je vlot Bulgaarse vriendjes maken en de weg vragen. De uitspraak moeten
we je helaas schuldig blijven 😉.

NEDERLANDS
Hello (formeel)
Hi
Hoe maak je/u het?
Tot ziens
Goeie morgen
Goeie dag
Goeie avond
Slaap lekker
Gezondheid/Cheers
Bedankt
Ja
Nee
Graag gedaan/alsjeblieft
Ik begrijp (het) niet
Ik spreek enkel Engels
Ik spreek geen Bulgaars
Restaurant
Bar
Mag ik het menu
Drank
Mes
Vork
Lepel
Bord
Water
Bier
Rode (witte) wijn
Zout
Peper
De rekening
Hoeveel kost het?
Ik heb een dokter nodig
Gelukkige verjaardag!
Verjaardag
Bus
Trein
Ticket

BULGAARS
Zdravei/Zdraveite
Zdrasti
Kak si/Kak ste (formal)
Dovizhdane
Dobro outro
Dobur den
Dobur vecher
Leka nosht
Nazdrave
Blagodarya
Da
Ne
Molya
Ne razbiram
Govorya samo angliiski
Ne govorya bulgarski
Restorant
Birariya
Mozhe li menyuto?
Napitka
Nozh
Vilitsa
Luzhitsa
Chinia
Voda
Bira
Cherveno (byalo) vino
Sol
Piper
Smetkata
Kolko strouva?
Nouzhdaya se ot lekar
Chestit rozhden den
Godishnina
Avtobous
Vlak
Bilet

CYRILLISCH
Здравей/ Здравейте
Здрасти
Как си/ Как сте?
Довиждане
Добро утро
Добър ден
Добър вечер
Лека нощ
Наздраве
Благодаря
Да
Не
Моля
Не разбирам
Говоря само английски
Не говоря български
Ресторант
Бирария
Може ли менюто?
Напитка
Нож
Вилица
Лъжица
Чиния
Вода
Бира
Червено (бяло) вино
Сол
Пипер
Сметката
Колко струва?
Нуждая се от лекар
Честит рожден ден
Годишнина
Автобус
Влак
Билет

Nuttige data & contactgegevens
Zaterdag 7 juli 2018
Om 12u worden jullie allemaal verwacht aan het materiaalkot om mee het materiaal klaar te zetten
voor het kamp, zodat de foeriers op tijd kunnen vertrekken. Dit zal niet lang duren, als jullie allemaal
goed door werken. Neem ook je rugzak mee, want deze gaat in de camionette!
Maandag 9 juli 2018
Eindelijk! De grote vertrekdag is aangebroken. Om 14u00 worden jullie verwacht aan de warot in
Winksele. Van hier vertrekken we, hopelijk met behulp van enkele ouders, naar de luchthaven van
Charleroi. Don’t be late! Iedereen heeft zijn Jiniform aan. Vergeet zeker geen leuke spelletjes en
dergelijke om een vliegtuigbezoek van een paar uur door te brengen.
Woensdag 25 juli 2018
Het kamp is dan jammer genoeg voorbij. Om 22u50 komen we met het vliegtuig aan in luchthaven van
Charleroi.
Vrijdag 27 juli 2018
Om 12u00 spreken we terug af aan het materiaalkot om de camionette uit te laden & te kuisen!
Kampverantwoordelijke:
Kaat Habraken
Vilvoordsebaan 9, 3020 Winksele
GSM: 0495/740342

Contactadres Scouts WVB in België:
Eva Dewil (groepsleidster)
Broekstraat 1a, 3020 Veltem
GSM: 0478/477454

Bij dringende zaken kan je ook bellen naar:
• Niels Piot: 0479/788329
• Emma Puttaert: 0471/248933
Fourage
• Jeroen Barrez: 0477/454498
• Caro Dralants: 0470/807493
• Tom Salens: 0473/639977
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!
INSCHRIJVING! De kampbijdrage bedraagt 200 euro waarvan jullie reeds 150 euro betaald hebben.
Wij vragen om de laatste 50 Euro over te schrijven op volgend rekeningnummer met als mededeling
‘naam kind + schijf3 kamp’ en dit ten laatste op 30 juni. Tot slot vragen wij ook om onderstaand
strookje in te vullen en eveneens ten laatste op 30 juni bij iemand van de leiding in de bus te steken.

------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik ……………………………………………………………….. ouder van ……………………………………………………….. geef
mijn zoon/dochter toestemming om mee te gaan op jinkamp naar Bulgarije van 9/07 t.e.m. 25/07.
Handtekening:

VLAAMSE KERMIS 2018
Onze jaarlijkse Vlaamse Kermis gaat door van 17 tot 19 augustus 2018 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. Daarnaast worden de
jinners al vanaf woensdagochtend verwacht voor de opbouw.
Vrijdag 17 augustus 2018:
17u30:

19u:

-

Générale repetitie van de show met aansluitend de Juicy Party

-

Opening volkscafé

-

Juicy Party (kinderfuif) tot 20u30

-

Opening Snackkot

Zaterdag 18 augustus 2018:
15u:

-

Opening VLMS KRMS

15u30:

-

Leden verzamelen backstage voor de show

16u:

-

Start show

17u:

-

Opening Lunapark

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

Een fijn kamp en tot op de VLMS KRMS 2018,

Scoutsseizoen 2018-2019
Enkele belangrijke data op een rijtje:
•

15 september: plantjesverkoop voor Kom op tegen kanker (9u-12u)

•

22 september: startdag nieuw scoutsseizoen + openingsfeest nieuw lokaal

Na lang wachten is het eindelijk zover! Op 22 september 2018 zijn jullie van harte uitgenodigd om het
nieuwe scoutslokaal op een feestelijke manier in te huldigen.
Om 14u beginnen we zoals altijd met de startdag. Deze zal nog doorgaan aan onze oude lokalen in
Beisem. De leden spelen een groot spel met alle takken om te weten te komen wie hun nieuwe leiding
is en daarna stelt de leiding zich voor aan de ouders via een doorschuifsysteem. Concrete informatie
hieromtrent volgt zeker nog eind augustus/begin september.
OPGELET! De inschrijvingen verlopen vanaf volgend scoutsjaar allemaal online via onze website. Vanaf
22 september zal de online tool opengaan. Meer informatie hierover is het vinden op onze site onder
‘inschrijvingen’.
Na de startdag zijn jullie welkom vanaf 16u30 aan ons nieuw lokaal waar jullie een drankje aangeboden
krijgen op de receptie. Daarna is er de mogelijkheid om iets te eten (wok). Hiervoor zal op voorhand
ingeschreven moeten worden. Dat zal mogelijk zijn vanaf de Vlaamse kermis.
Aansluitend kunnen jullie een kijkje nemen in het nieuw lokaal, iets drinken in het ‘volkscafé’,
genieten van het vuurwerk en een streepje muziek. Voor de kinderen zal er speelmogelijkheid zijn.
Het belooft een onvergetelijke avond te worden. We hopen dat jullie talrijk aan

