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Simply actief
Nieuws uit Zweden VOORWOORD

Alle leden van het Neder-
lands contingent kunnen 
scoutingloten verkopen om 
geld te verdienen voor hun 
deelname aan de Wereld 
Jamboree. De bestellingen 
waren al gedaan, maar nu zijn 
de loten ook daadwerkelijk 
geleverd. Hopelijk worden  
er heel veel loten verkocht, 
zodat de deelnemers hun 
geld snel bij elkaar hebben.
 
Wil jij ook loten bestellen? 
Doe dit dan snel HIER!  
Let op! Zorg dat je je lid-
nummer bij de hand hebt. 
Op 17 juni worden de loten 
uit de tweede bestelronde 
verwerkt en daarna verzonden.

Heb jij vragen voor de 
contingentstaf? Stuur 
dan een mailtje naar: 
info@wj2011.scouting.nl

MEDEDELINGEN

Vele troepweekenden hebben de afgelopen tijd plaatsgevonden, verdeeld 
over het hele land. De troepstaf heeft grote prestaties geleverd om 
intensieve, gezellige, serieuze maar ook wel heel bijzondere activiteiten 
te organiseren: Sander mocht bijvoorbeeld het Zeeuws boomknuffelen 
meemaken, een ervaring die hij niet had willen missen. Wim kwam er 
‘slechter’ van af en deed de afwas bij de verschillende troepen waar hij 
op bezoek was.

De IST’ers zijn vooral actief op 
het Scoutingforum en op Hyves: 
er ontstaan initiatieven om elkaar 
te gaan ontmoeten tijdens week-
enden en er worden plannen voor 
het Holland House ontwikkeld. 
Lang verwacht en toch gekregen: 
half april viel de bestelde contin-
gentsjas op de mat en oh, wat is 
’ie mooi!

De contingentstaf is onder andere 
druk met de voorbereidingen voor 
het troepstafweekend, het contin-
gentsweekend en de voorreis.

Zo veel mensen, zo veel verschil-
lende dingen te doen...

                   Hej Då Sander & Wim

In Zweden wordt natuurlijk heel 
hard gewerkt om van de Wereld 
Jamboree een fantastisch evenement 
te maken, maar ook in de rest van 
de wereld zijn heel veel Scouts druk 
bezig. Net als de deelnemers uit  
Nederland zijn er Scouts uit heel 
veel landen druk met hun voor-
bereidingen. Je hebt zelf al gemerkt 
wat er allemaal bij de voorbereidingen 
komt kijken.

De Zweedse organisatie wil graag 
weten hoe jullie voorbereiding  
eruit ziet! Ga je bijzondere uitrustings- 
stukken maken? Een rare tocht 
maken? Of heb je hele andere  
plannen? Laat het de Zweedse  
organisatie (en ons) weten.  
Mail naar scoutmagasinet@scout.se 
én naar info@wj2011.scouting.nl. 
Wie weet komen jouw voorbereidingen 
wel in de Zweedse Scouting Magazine!
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Nieuws van het  
Nederlands Contingent

TROEPWEEKENDEN
Na 25 fantastische troepweekenden, 
in alle windstreken van Nederland 
hebben de troepen hun eerste 
kennismaking gehad. Bij team 
Communicatie is iedereen druk bezig 
om alle foto’s die gemaakt zijn uit te 
zoeken en worden de verslagen gemaakt 
door de troepcorrespondenten met 
veel plezier gelezen. Vergeet niet de 
verhalen en foto’s die zijn gemaakt 
naar de troepstaf te sturen, die 
zorgen er op hun beurt weer voor 
dat de mooiste creaties bij team 
Communicatie komen.

VERHUISD?
Ben je verhuisd of is er een verandering 
in je medische gegevens? Nogmaals 
ons verzoek om jullie gegevens bij 
verandering bij te werken. Log in op 
sol.scouting.nl, klik links op “Mijn 
Gegevens”. Bij “Inschrijvingen” 
staat het inschrijfformulier dat je 
kan aanpassen. Als je bijvoorbeeld 
bepaalde dingen niet mag eten omdat 
je een allergie hebt, moet je dit óók 
bij het vakje “diëten” aangeven. Heb je 
nog vragen over je inschrijvingen?  
Alle vragen kunnen gestuurd worden 
aan info@wj2011.scouting.nl
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Iedere editie stellen we  
een paar vragen aan  
één van de teams van  
het Nederlands Contingent.

Wat wil jij weten 
van de contingent-
leiding?!

Mail jouw persoonlijke 
vraag naar:  

communicatie@
wj2011.scouting.nl

De nieuwste aanvulling op de contingentstaf bestaat 
uit Christine, Jan en Gijs. Zij vormen samen het team 
Holland House en zorgen ervoor dat de hele wereld op 
de Jamboree kennis kan maken met Nederlandse hapjes, 
drankjes en gezelligheid!

holland houseIn deze uitgave

Fråga
Christine Jan Gijs
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De deelnemers vonden de troep-
weekenden helemaal te gek, 
gezellig, fantastisch en ze 
kunnen niet wachten 
tot de troep weer 
bij elkaar komt in 
oktober. Maar… 
wat vond de 
troepstaf van de 
troep en van de 
deelnemers?

Wouter (Pico-Balla’s) 
blikt terug op het weekend van zijn 
troep: “Moe maar voldaan kijken we 
terug op keileuk weekend! Van kleine 
groepjes of eenlingen die binnen 
kwamen druppelen was geen sprake 
meer. Het is nu meer één Pico-Balla’s 
gevoel.” 

Ook de troepstaf van de Boterwafels 
is positief: “Wij hebben het onwijs 
naar ons zin gehad en vinden het 
superleuk hoe jullie alweer actief 
op onze Hyves bezig zijn!”

Hopelijk gelden deze meningen voor 
alle troepstaf!

De zwarte contingentsjassen voor de staf zijn geleverd en 
opgestuurd. Heb jij de jouwe niet ontvangen? Of ontbreekt 
het logo? Stuur dan een mail naar info@wj2011.scouting.nl

Jasje?

Wij Nederlanders zijn al druk op Hyves, 
maar echt de hele wereld is te vinden 
op Facebook. Meld je aan op 
www.facebook.com/jamboree2011 
en leer de rest van de Jamboree- 
gangers alvast kennen.

Wereld Jamboree op Facebook
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Grote Peren hebben ook 
een troepweekend!

Alle jeugddeelnemers hebben hun 
eerste troepweekend al gehad, maar 
de Grote Peren nog niet. De IST’ers 
gaan ook zorgen voor een spetterend 
troepweekend. Als iedereen komt, 
zijn er meer dan 400 deelnemers!

Als je meer wilt weten over dit weekend, 
houd dan de Grote Peren-Hyves en 
het Scoutingforum goed in de gaten.  
Er worden al plannen gesmeed voor 
een zeilweekend, maar lees vooral 
mee voor de laatste informatie. 
Natuurlijk zijn alle goede ideeën 
welkom. Of als jij mogelijkheden 
hebt om te overnachten, spullen te 
regelen of als je heerlijk kan koken, 
laat het dan weten op het forum.

Een datum en een prijs zijn er voor-
alsnog niet. Als die er wel zijn, staat 
het natuurlijk op het Scoutingforum, 
maar het komt ook zeker in deze 
nieuwsbrief. 

INTERNATIONAAL SERVICE TEAM

Waar is de website van 
de Grote Peren?

De Grote Peren hebben bijna alles al, maar nog  
geen eigen website. Dus… we zijn op zoek naar 
twee enthousiaste ISt’ers, die de website van 
de Grote Peren willen gaan beheren. Kan jij dat en 
wil jij dat? Zorg jij ervoor, dat die site up-to-date blijft, 
vul jij hem met foto’s, leuke artikelen en het laatste 
nieuws? Stuur dan voor 20 mei een mail naar: 
info@wj2011.scouting.nl, o.v.v. IST-website.

Op Facebook is een flinke groep IST’ers uit de hele wereld 
actief. Wil jij ook al die andere duizenden IST’er leren 
kennen? Word dan lid van deze groep op Facebook! 

Contact met de hele wereld!
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Zweedse kleding
Wat voor Zweedse kleding is bij ons 
bekend? Natuurlijk, we kennen de 
H&M, maar dat is maar een heel 
klein deel van de Zweedse mode. 
Zweedse kleding is vooral praktisch, 
zonder veel overdreven extra’s. 
Vroeger was dat wel anders. In 
Zweden had ieder dorp en iedere 
streek zijn eigen klederdracht. 

Aan de klederdracht kon je, net  
zoals vroeger bij ons, zien waar  
iemand vandaan kwam. Voor alle 
drachten waren regels: je kon aan 
een dracht zien of iemand getrouwd, 
zwanger of in rouw was. Als je een 
kostuum op een verkeerd moment 
droeg, kon je er straf voor krijgen.  
Of als je schort meer dan 20 cm van  
de grond was. Of als je als vrouw  
geen schort droeg. 

Er zijn 840 regionale drachten bekend, 
maar ze worden weinig meer gedragen. 
Veel Zweden gaan vandaag de dag naar 
de H&M voor hun kleding, net als wij.

ZWEEDSE FEITJES

köpa - kopen
sälja - verkopen
äta - eten
prata - praten
läsa - lezen
dricka - drinken
ligga - liggen
spelar - spelen
campa - kamperen
gå - lopen, gaan
köra - rijden

Een oplettende IST’er wees ons op een foutje in  
de Zweedse vertalingen van Jamboreenyheter#1. 
Bedankt Astrid!
hur gammal är han? betekent ‘Hoe oud is hij’  
                                  (i.p.v. Hoe oud ben jij?)

Leer alvast een beetje Zweeds!
ZWEEDSE TAAL

vertaling  
“Ik rem voor elanden!” 

=
          “Jag broms
                för älg!”
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Kauwgumpjes zijn cool!
Mijn troepweekend was echt helemaal 
über-vet! De troepnaam Kauwgumpjes 
was al vet, maar ik kende niemand. 
Ik ken nu iedereen. 39 echte vrienden 
erbij, niet alleen op Hyves.  
Het eerste weekend was in 
Hilversum. M’n ma was  
de weg kwijt, dus ik kwam 
als laatste aan. Iedereen 
wist meteen dat ik Pim 
was. Die telaatkomer 
dus. Ik kom echt 
nooit te laat, maar 
nu was het wel 
handig.

Maar het weekend 
was helemaal top. 
Namenbingo, GPS- 
tocht, koken op kampvuur, 
weinig slapen, veel cola halen in de 
supermarkt en man, wat was ik moe 
op zondag. We moesten nog voor de 
ouders zo’n Zweedse koffietafel doen, 

was wel oké, maar ik wilde echt niet 
weg. En me ma dan vragen of ik haar 
gemist had. Wat denk je zelf?  
Dat weekend heb ik haar echt niet 

gemist, haha. Nu zit ik weer alleen 
thuis te krabbelen en 

te MSN’en. Maar dat 
volgende weekend 
in oktober, da’s 
echt veel te ver 
weg. Eerst was ik 
bang dat ik in 
m’n eentje zou 
zijn, maar ik 

ken nu echt IE-
DER-EEN! Ik wil 

weer op weekend. 
KAUWGUMPJES ZIJN 

COOL! EN… IK WIL 
NAAR ZWEDEN!

    Groetjes Pim

COLUMN

CoLoFoN
De Jamboreenyheter is een uitgave van het Nederlands contingent 

voor de Wereld Jamboree 2011 in Zweden. De Jamboreenyheter 

wordt verstuurd naar alle leden van het Nederlands contingent. 

Vragen en/of opmerkingen over de Jamboreenyheter kunnen  

gestuurd worden naar: communicatie@wj2011.scouting.nl

wj2011.scouting.nl
twitter.com/wj2011nl
wj2011nl.hyves.nl

2010
Augustus  di 3, WJ2011-dag tijdens 

de JubJam100

September 17, 18 en 19 
 Tweede troepstafweekend

Oktober Tweede troepweekend

November Ouder-infodagen

2011
Januari  28, 29 en 30 
 Derde troepstafweekend

Februari  Derde troepweekend

Juni 2 , 3, 4 en 5 juni 2011:   
 Contingentsweekend

Zomer Voorreis & Wereld Jamboree!

aGENDa
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