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inleiding

Welkom tot dit fenomenale boekje dat over 
RSA-expeditie 2019 gaat.

In dit boekje staat alles in wat je nodig zal  
moeten hebben voor de expeditie waaronder: 
de begroting, de bagagelijst en wie het contact 
houdt met Nederland. Maar ook natuurlijk leuke 
woordjes die misschien handig zouden kunnen 
zijn in Slovenië of informatie over het land zelf.

Dit boekje is gemaakt door:  
Jaro, Bart, Bram, Tristan,  Peter en David
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Vertrek
Zaterdag 6 juli 2019 om 07.00 
uur op het Raadhuisplein in 
Oosterbeek. Zorg dat je op tijd 
bent en je uniform aanhebt.

Terugkomst
Maandag 15 juli in de loop van 
de middag weer op het Raad-
huisplein.

Contact met Holland
We gaan iedere dag wat foto’s 
en een kort verslagje van onze 
gebeurtenissen zetten op een 
aparte Whatsapp groep. 

De naam van die groep is “RSA 
expeditie 2019” Ouders kunnen 
hun telefoonnummer doorge-
ven aan Bart.

Vervoer
We hebben een 9-persoons 
busje gehuurd. Verder gaat  
de auto van Peter mee.

Verzekering
We gaan er van uit dat ouders 
zelf zorgen voor een goede 
reisverzekering.

Gezondheidsformulier
Bij dit infoboekje doen we  
een gezondheidsformulier. We 
verzoeken ouders dit formulier 
in te vullen en bij vertrek aan de 
begeleiding te overhandigen.

In geval van nood kunt u  
ons bereiken op de volgende 
nummers:

Tristan  06 12 40 65 11
Marleen  06 22 48 36 88
Erwin  06 27 49 30 04

algemene informatie
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wie gaan er mee?

In totaal gaan er 8 RSA-leden 
mee naar Slovenië.

We zijn blij dat we een extra 
vrouwelijke begeleidster bereid 
hebben gevonden om met ons 
mee te gaan naar Slovenië.  
Het is Marleen van Zalm,  
oud padvindstersleiding en al 
eerder meegeweest als bege-
leidster op RSA-expedities. 

Wegens de gezondheid van 
Peter kan hij helaas niet mee 
op expeditie. Daarvoor in de 
plaats gaat nu Erwin Jansen 
mee. Hij is een aantal jaar 
welpenleiding geweest en 
momenteel actief als verken-
nersleiding.

Als begeleiding gaan dus mee 
Tristan, Marleen en Erwin

We hebben de RSA-leden  
gevraagd om een quote over 
elkaar en de begeleiding te  
geven. Lees hiernaast wat  
daar is uitgekomen:

Rsaleden

 Loek 
Doet hij het efficiënt of niet?  
Neemt vaak de leiding. 

 David 
Heeft zijn fietsexamen  
niet gehaald. 
Eerst doen, dan denken.
Brandblusserliefde. 

 Xander
Hieper actief.
Apocolyps gast. 

 Bram
Je kan hem niet uitzetten.

 Jaro
De maker van de dipsaus-
vlogs.

 Sara
Kijkt te veel verschillende 
series. 
Was uiteindelijk zelf de mol. 

 Mark
Komt altijd te vroeg.

 Bart 
Snijd met het mes door  
de ganzenborst

 

Begeleiding

 Tristan
Juffrouw Tristan, 
Blauw is niet paars! 

 Peter
Uiteindelijk zijn het niet de 
jaren die tellen in je leven, 
maar het leven die telt in je 
jaren.

 Marleen
De designer van de groep.

 Erwin
Buigt zich over lastige 
levensvragen zoals ‘aan 
welke kant snij je de kaas?’.



Kaart van  
Slovenië
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het programma het reisschema

Om 7 uur zullen wij vertrekken 
naar onze tussenbestemming, 
München. Hier zullen wij een 
avond en een ochtend verblij-
ven en daarna onze weg 
vervolgen naar het Soca  
gebied. Hier zullen wij kamp 
opzetten om  te overnachten. 

De volgende dag gaan wij een 
actieve buitenactiviteit doen. 
De dag daarna hebben we een 
van de grootste activiteiten 
van de expeditie, de looptocht, 
een tocht van 2 dagen waarbij 
wij mogelijk zullen overnachten 
in een berghut. Nadat wij uit de 
bergen zijn gekomen van onze 
looptocht zullen wij naar Ljubl-
jana rijden om daar te over- 
nachten op een stadscamping. 
Wij kunnen zelfs eventueel nog 
in de middag/avond gezellig de 
stad in. 

Nadat wij overnacht hebben in 
Ljubljana gaan wij vertrekken 
naar het kustplaatsje Piran. 
Piran is een mooi liggende 
kuststad waar wij 3 dagen 
zullen verblijven. Op zondag 
zullen wij weer richting huis 
rijden via Triest (waar wij de 
toerist gaan uithangen). 

Via Triest gaan wij naar Neu-
renberg waar wij zullen 
overnachten. In de ochtend 
zullen wij vertrekken uit Neu-
renberg en wij zullen ongeveer 
aan het einde  in de middag in 
Oosterbeek aankomen.

Dag Wat doen we Opmerkingen

Za 6 juli Rijden Oosterbeek – München

- kamperen op Campingplatz 
    München Thalkirchen
- avond München in

Rijden in busje en auto Pee

Vertrek uit Oosterbeek om 
07.00 uur

Zo 7 juli Ochtend in München

- vanaf 13.00 uur rijden naar Soca, Slovenie
- aankomst Soca ongeveer 17.00 uur

Ma 8 juli Buitensportactiviteit in omgeving Soca

- kanoen
- raften
- gorge scrambling

Keuze maken

Di 9 juli Looptocht omgeving Soca Wildkamperen?

Wo 10 juli Looptocht omgeving Soca

Do 11 juli Rijden van Soca naar Ljubljana

- bezoek aan stad

Slapen op stadscamping

Vr 12 juli Rijden Ljubljana naar Piran (kust Slovenie)

- lekker zwemmen

Ongeveer 3 uur rijden

Za 13 juli Piran

- omgeving bekijken
- strand

Zo 14 juli Rijden Piran – Triest – Neurenberg

- bezoek aan Triest

Slapen in buurt Neurenberg

Ma 15 juli Rijden Neurenberg - Oosterbeek Terug eind van de middag
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informatie over Slovenië

Slovenië is een land in centraal 
Europa en behoort tot de groep 
Alpenlanden samen met Zwit-
serland, Oostenrijk en 
Liechtenstein.

Ook heeft het land met onge-
veer 2 miljoen inwoner met als 
hoofdstad stad Ljublana met 
een populatie van iets meer 
dan 250.000 inwoners. Het 
heeft een oppervlakte van 
20.373 vierkante kilometers  
en is meer dan 70% bedekt  
met bos. Ook heeft het land 42 
kilometer aan kust. In Neder-
land leven wij met 17 miljoen 
mensen op 42.508 vierkante 
kilometers wat betekent dat 
Nederland 3x meer dichtbe-
volkt is dan Slovenië.    

En het staat bekend om de 
hoge bergen in het noord- 
westen en de beren in het 
zuidoosten.

Vroeger was Slovenië een deel 
van het grote Joegoslavië en 
was het meest welvarende  
land in Joegoslavië en wou 
daarom ook in 1991 onafhan-
kelijk worden en dat hebben 
ze gedaan met de 10 dagen 
oorlog. Waarna ze ook meteen 
in 2004 ook deel werden van 
de Europese unie. Ook gebrui-
ken sinds 2007 de Euro als 
betaalmiddel.

De originele taal van Slovenië 
is Sloveens en dat is een Slavi-
sche en staat ook wel bekent 
dat het redelijk lastig te leren 
is. Ook kunnen de Slovenen 
hartstikke goed Engels want 
60% procent van Slovenië  
kan een conversatie in het 
Engels houden.
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O Geldig paspoort of ID
O Uniform
O Slaapzak
O Slaapmatje
O Klein kussen
O Bord mok bestek
O  Toilettas met o.a. 
 O deo
 O kleine shampoo 
 O tandenborstel 
 O tandpasta
O Handdoek
O Theedoek
O RSA- trui
O  T-shirts (een voor elke dag) 
O  Ondergoed 
O Pyjama
O  Sokken (een voor elke dag) 
O  Extra korte of lange broek
O Zwemkleding
O Je bergschoenen
O Zonnebrand
O Muggenstift
O Zakmes
O Aansteker
O Dit boekje
O Een fles voor water
O  Medicijnen als je die hebt en 

geef ze dan aan de leiding

O Ziektekosten pasje
O Zakgeld
O 2 of 3 vuilniszakken
O Pet 
O zonnebril
O Zaklamp
O  Broodmaaltijd voor zater-

dagmiddag in de auto
O iets lekkers voor in de auto
O  iets te drinken voor in de 

auto  

bagagelijst roosters

afwas

Zaterdag 6 juli  
Xander / Mark

Zondag 7 juli  
Bart / Loek

Maandag 8 juli  
Bram / David

Dinsdag 9 juli  
Sara / Tristan

Woensdag 10 juli 
Jaro / Mark

Donderdag 11 juli 
Xander / Bart

Vrijdag 12 juli  
Bram / David

Zaterdag 13 juli 
Sara / Jaro

Zondag 14 juli  
Tristan / Marleen 
/ Erwin

Zaterdag 6 juli 
Sara / Jaro

Zondag 7 juli
Marleen / Tristan
 
Maandag 8 juli 
Xander / Mark

Dinsdag 9 juli  
Bart / Loek

Woensdag 10 juli
Bram /  David

Donderdag 11 juli
Sara /  Erwin

Vrijdag 12 juli  
Jaro  / Mark

Zaterdag 13 juli
Xander /  Bart

Zondag 14 juli 
Bram /  David
 

videodagboek
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begroting en betaling

Een 10-daagse reis naar  
Slovenië is natuurlijk een duur 
grapje. Gelukkig hebben de 
RSA-leden via acties wat 
kunnen bijverdienen en kunnen 
we ook nog een deel uit de 
RSA-kas bijleggen.

De begroting ziet er als  
volgt uit: 

Onderdeel Bedrag

Huur busje voor 10 dagen € 1000,-

Benzine busje en auto Peter € 500,-

Campingkosten € 1000,-

Eten & drinken € 800,-

Activiteiten € 500,-

Onvoorzien € 400,-

Totaal € 4200,-

Per persoon betekent dat een 
bijdrage van € 300,- , maar 
omdat ieder op een verschil-
lende manier heeft geholpen 
met geldacties kun je in het 
schema hiernaast zien wat 
ieder moet betalen.

Zakgeld
Bijna alle kosten zullen uit de 
RSA-kas betaald worden. Veel 
zakgeld is dus niet nodig. We 
denken dat je met een bedrag 
van € 25,- genoeg hebt om af 
en toe iets voor jezelf te kopen 
of een leuk souvenirtje voor 
thuis.

In Slovenië gebruiken ze de 
Euro, dus je kunt je zakgeld 
contant meenemen, of natuur-
lijk even pinnen bij aankomst.

Geldacties RSA  2018–2019

 Naam  Extra  Oliebollen  Koningsdag + 4 mei  Totaal  Betalen

 Xander    €172,50  €101,50  €274,00  € 26,00 

 Mark  € 15,-  €112,50  €101,50  €214,00  € 86,00 

 Loek   €150,00  €  32,80  €182,80  €117,20 

 David   €  45,00  €  68,70  € 113,70  €186,30 

 Bram v.d. B   €  37,50  €  €   37,50  €262,50 

 Jaro   €107,25  €  € 107,25  €192,75 

 Bart   €  €  €                €300,00 

 Sara   €  52,00  €  €    52,00  €248,00 

 

Betaling
In het schema hierboven kun je 
dus zien wat ieder moet beta-
len. Wil je het bedrag dat jij 
moet betalen voor 1 juli a.s. 
storten op onze bankrekening 

NL71 RABO 0120 7263 35 tnv 
M. Hermsen OPV-Schoonoord
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handige woorden in het Sloveens

Om een beetje wegwijs te 
worden in een land is het  
natuurlijk belangrijk dat je  
watleuke woorden weet.  
Hier is een lijst met woorden 
die op vakantie van pas kunn- 
en komen in het Sloveens.

Hallo Živjo
Goedemiddag Dober dan
Ja Ja
Nee Ne
Alstublieft Prosim
Bedankt Hvala
Eten jesti
Drinken  piti
Straat  ulice
Geld  Denar
Pinautomaat Bankomat
Euro  euro
Bank  banka
Nederland  Nizozemska
Slovenië  Slovenia 

Enkele handige zinnen

Spreekt u Engels?   Ali govorite angleško?

Waar is het toilet?  Kje imate stranišče?

Waar komt u vandaan? Od kod ste?

Ik kom uit ___. Sem iz ___.

Hoe veel kost dit?  Koliko to stane?

Fijne dag nog  Lep dan ti želim!

Hoe kom ik bij de ___. Kako pridem do ___.

Een ticket naar ___,     Eno vozovnico do ___,  
prosim.alstublieft.
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medisch formulier

Naam deelnemer kamp

Paspoortnummer/  Identiteitskaart     

  

Geboortedatum  

Geboorteplaats    

Adres 

Postcode & plaats 

Telefoon   

Adres ouder(s) / verzorger(s) tijdens het zomerkamp

Naam

Relatie tot Rsa Lid

Adres       

Telefoon          

Huisarts 

Mobiel nr.      

Verzekering    

Polis-nummer     

Reisverzekering 

Polisnummer     

• Heeft bovengenoemde één of meerdere ziekten / allergieën?  
   ja / nee   (Zo ja, welke ziekte(n) en wat zijn in het kort de symptomen.) 

• Gebruikt bovengenoemde medicijnen?        
   ja / nee
   
Naam medicijn 
Dosering 

Dit medisch formulier wordt 
gebruikt voor de expeditie van 
de RSA van OPV-Schoonoord. 

De ingeleverde formulieren 
worden zorgvuldig bewaard en 
niet digitaal geregistreerd in 
Scouts Online als aanvullende 
lid gegevens. De formulieren 
zijn alleen inzichtelijk voor de 
begeleiding en worden zo  
snel mogelijk maar uiterlijk 
vier weken na de expeditie 
vernietigd. 

We verzoeken ouders dit 
formulier in te vullen en bij 
vertrek aan de begeleiding  
te overhandigen.

medisch formulier 1/2  
RSA Expeditie 2019

Z.O.Z



Wilt u zo vriendelijk zijn om tevens een 
kopie van het paspoort/identiteitsbewijs 
en van de verzekeringspas van de 
bovengenoemde bij te voegen?

Bij een ongeval of acute ziekte zal de 
begeleiding de noodzakelijke beslissin-
gen nemen en u zo spoedig mogelijk op 
de hoogte stellen. Hebt u hier bezwaar 
tegen, dan moet u dit schriftelijk en 
ondertekend kenbaar maken.

In case of an accident or serious illness 
the camp leaders will take the necessary 
(medi-cal) decisions, they will inform you 
as soon as possible. If you don’t agree 
with these terms, you have to declare 
this in writing and signed.

•  Zijn er bepaalde zaken die bovengenoemde  
echt niet lust / mag eten? (Staat hier niets ingevuld,  
gaan wij er van uit dat bovengenoemde alles eet.)

•  Opmerkingen of bijzonderheden waarvan  
de begeleiding op de hoogte moet zijn: 

 

Plaats  
Datum
Handtekening ouder / voogd

medisch formulier 1/2  
RSA Expeditie 2019



Dit boekje is van:


