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Nieuws uit Zweden

(Zweden in zicht!)

Geld verdienen
Wil jij geld verdienen om 
je deelname aan de Wereld 
Jamboree te betalen? Het 
Nederlands contingent heeft 
een aantal producten ont-
worpen die jij kan verkopen 
aan mensen in je omgeving. 
Denk bijvoorbeeld aan oma’s 
en opa’s, vrienden of andere 
scouts! Kijk Hier voor meer 
informatie. Denk eraan, dat je 
op 31 augustus alles besteld 
moet hebben, anders loop je 
deze kans mis!

Website
Kijk je nog regelmatig op onze 
website? Onze website wordt 
regelmatig bijgewerkt met 
leuke stukjes en informatie die 
je anders mist! Wil je dus 
op de hoogte blijven van het 
allerlaatste nieuws? Kijk dan 
op de website van het  
Nederlands contingent.

MEDEDELINGEN

Ruim 100 contingentsleiders lopend, samen met het Jamboree-planning- 
team over de grassige heuvels van Zuid-Zweden: wat een gezicht!

Begin juni bezochten we het 
kampterrein waar het dan echt 
gaat gebeuren: groene heuvels  
met hier en daar een bosje, 
koeiensh*t en gravelwegen.  
Het is nog lastig voor te stellen 
dat over een jaar op deze inmense 
ruimte ruim 30.000 scouts zullen 
zijn. Naast rondkijken hebben  
we vooral ook van de Jamboree- 
organisatie gehoord hoe ver zij 
met de voorbereidingen zijn en 
wat zij van alle contingenten 

verwachten. Dat er zo’n 450 
Nederlandse iST’ers komen  
wordt zeer gewaardeerd!  
er zal van de iST’ers veel worden 
verwacht, maar de iST’ers zal ook 
meer worden geboden dan op 
voorgaande jamborees: de iST-
experience. Meer info hierover 
tijdens het contingentsweekend.
Misschien ontmoeten we elkaar 
op de JubJam, zo niet dan graag 
tot na de zomer!

Hej Då Wim & Sander

Net als in Nederland gaat in 
Zweden het werk om van de 
Wereld Jamboree een fantastisch 
evenement te maken gewoon door. 
Zo is er al een globale kaart van 
het terrein gemaakt en komen er 
een aantal IST’ers van over de hele 
wereld naar Zweden om te werken 
in de Jamboree Office.

Head of Contingents
Om er voor te zorgen dat de 
contingentsleiders ook van alles wat 
er in Zweden speelt op de hoogte 
blijven, wordt er een paar keer een 
overleg georganiseerd voor alle 
contingentsleiders. Natuurlijk waren 
ook onze Wim en Sander bij de 
laatste meeting in Zweden.

Nummer 3 - 2010

http://wj2011.scouting.nl
http://wj2011.scouting.nl
http://wj2011.scouting.nl/index.php/nieuws/29-contingent/103-vind-je-weg-op-het-jamboreeterrein.html


Voorwoord

Nieuws van het 
Nederlands  
contingent

Troepstaf uit...
Duitsland!

Taal

Internationaal
Service Team

Zweden

Column

Agenda

(klik op het onderwerp om  
er direct naar toe te gaan)

Nieuws van het  
Nederlands Contingent

ZOmer
Ga jij naar de JubJam in roermond  
of heb je op dinsdag 3 augustus 
niks te doen? Op deze dag wordt 
namelijk een speciale  bezoekersdag 
georganiseerd met een internationaal 
tintje. Op deze leuke dag vol met 
informatie en (internationale) 
activiteiten mag natuurlijk ook de 
Wereld Jamboree niet vergeten.  
Op onze website en de website van  
de JubJam vind je meer informatie 
over deze dag. 

Hopelijk zien we je daar!

Daarnaast zijn de voorbereidingen al 
in gang voor het 2e troepstafweekend 
in september en de verschillende 
troepweekenden in oktober.

Ook is het eerste jeugdberaad gehouden 
op het LSC (Landelijk Service Centrum) 
in Leusden, waar 40 jeugddeelnemers 
kennis hebben gemaakt met elkaar 
én met de contingentstaf. Zij konden 
veel vragen kwijt bij de contingentstaf 
welke we in de loop van de tijd zullen 
beantwoorden in deze nieuwsbrief of 
op de website!
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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

In deze uitgave

Fråga

erik Christa Bert

Team Programma
erik, Christa en Bert zijn hard aan het werk om ervoor te 
zorgen dat iedereen tijdens de voorbereiding en voorreis 
een super programma heeft. Zo geven ze handige tips en 
programma ideeën aan de troepstaf en zijn ze hard bezig 
om het programma van de voorreis rond te krijgen.

Het Nederlands contingent:  
Wie zijn dat?

http://wj2011.scouting.nl/
http://jubjam100.scouting.nl/
mailto:communicatie@wj2011.scouting.nl
mailto:communicatie@wj2011.scouting.nl


Wie?
Till Strang is  
22 jaar oud,  
woont in Neustadt 
(rheinland-Pfalz) 

en is troepstaf bij de 
troep Neuburgund 2.

Voorbereiding?
Vier weekenden (met thema’s Jamboree, 
Zweden, culturele veelvoud etc.), kamp 
met het hele Duitse contingent.

Droom?
een onvergetelijk kamp voor 
de deelnemers met levenslange 
indrukken. en natuurlijk mooie 
verhalen voor de jongere scouts. 

WJ in één woord?
Faszinierend!

Verwachtingen?
een reusachtig tentenkamp, “back 
to the roots” in vergelijking met de 
WJ2007. en een kamp met aardige 
scouts van over de hele wereld, dat 
niet alleen voor de deelnemers een 
ervaring voor het leven zal zijn.

Waar verheug je je op?
Op “camp in camp”. ik ben benieuwd 
hoe scouting in Zweden eruit ziet. Waarom boek je niet een last-minute naar… Kristianstad  

in Zweden! Dan leer je meteen de omgeving van het  
Jamboreeterrein kennen. en ze hebben genoeg te bieden. 
Meer informatie staat op: www.kristianstad.se/sv/Turism

Vakantieplannen?

In Nederland zijn we druk met alle voorbereidingen, 
maar hoe pakken die andere contingenten dat aan? 
Veel contingenten hebben wel een eigen site en veel 
contingenten brengen ook nieuwsbrieven uit.  

Neem eens een kijkje op de website van:
het Ierse contingent 
www.scouts.ie/international/world-jamboree-2011

het Duitse contingent 
www.worldscoutjamboree.de

het Amerikaanse contingent 
www.scouting.org/worldjamboree.aspx

Verder heeft een aantal contingenten ook profielen op 
Facebook aangemaakt.

Wat doen die andere contingenten?

Troepstaf uit… 
Duitsland!

TrOePSTAF
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Hoe praat jij met de rest?
TAAL

Oké, jij spreekt je talen wel: 
Nederlands, Engels, Duits en 
misschien nog Frans of Spaans.  
Maar op de Wereld Jamboree zal  
je heel veel mensen tegenkomen,  
die al deze talen niet spreken. 
Er is niks mis met een gesprek 
met behulp van Hints of Pictionary, 
maar het kan veel eenvoudiger.

er zijn boekjes op de markt, die veel 
woorden in zes talen tegelijkertijd 
vertalen of die veel nuttige woorden 
als plaatjes laten zien. De boekjes 
kosten niet veel, maar ze zijn erg 
handig.

eeN PAAr SuggeSTIeS:

point it €9,95
Picture dictionary
iSBN: 9783 9803 13 025

ICOON €8,90
mondiaal plaatjes-
woordenboek
iSBN: 9783 9809 65 507

Wat en hoe €1,00
in het Scouts? 
ScoutShop: 
bestelnummer 85040

Boxo €9,95
Plaatjeswoorden-
boekwaaier
iSBN: 9789 0902 20 291

Klik hier voor de site

Klik hier voor de site

gOeDe TIP VOOr WHIZZkIDS!
De boekjes “point it” en 
“ICOON” zijn ook verkrijgbaar 
als app voor je iphone!

Welke maat heb jij?
Van het Nederlands contingent krijg je een 
kledingpakket met ScoutFit uniform, maar 
je moet wel zélf de juiste maten opgeven. 
ga dus snel langs bij de ScoutShop om de 
ScoutFit te passen of pas de ScoutFit van 
een groepsgenoot! Ook op de JubJam100 
kan je passen bij de ScoutShop. Je krijgt 
over een tijdje de mogelijkheid om je maten 
door te geven aan het contingent.

Mis jij de rest van je troep ook zo? en de troepstaf? 
Op de JubJam100 heb jij de kans om ze weer tegen 
te komen. Op dinsdag 3 augustus is er op de bezoekersdag 
een WJ-ontmoet-moment. Meer informatie staat op 
jubjam100.scouting.nl.

Mis jij je troep?

JEuGDbEraaDVoorwoord

Nieuws van het 
Nederlands  
contingent

Troepstaf uit...
Duitsland!

Taal

Internationaal
Service Team

Zweden

Column

Agenda

(klik op het onderwerp om  
er direct naar toe te gaan)

JaMborEENyHEtEr
Nummer 3 - 2010

In deze uitgave

http://itunes.apple.com/us/app/point-it/id306407003?mt=8
itunes.apple.com/nl/app/icoon-mondiale-plaatjeswoordenboek/id294236771?mt=8
http://jubjam100.scouting.nl/


Anke (17) van de Rover Crofts Groep 
uit Bilthoven is een van de honderden 
Nederlandse IST’ers die in 2011 naar 
Zweden vertrekt om daar mee te 
helpen tijdens de Wereld Jamboree.

Hoe ben je er op gekomen om als IST’er 
naar de Wereld Jamboree te gaan?
ik ben nog nooit naar een NJ of  WJ 
geweest maar iemand van mijn Scouting 
wees mij erop dat ik misschien mee 
kon gaan als jeugdeelnemer naar deze 
Wereld Jamboree maar daarvoor was ik 
te oud. Toen hebben we samen besloten 
om iST’er te worden. 

Ben je al eens in Zweden geweest?
Nee nog nooit, dus dit wordt echt 
een groot avontuur. ik verwacht een 
beetje een Nederlands landschap 
maar dan met heel veel bossen en 
elanden natuurlijk!

Wat verwacht je van de Wereld Jamboree?
Mij lijkt iST’er zelfs nog leuker dan als 
jeugddeelnemer. ik vind het leuk om 
dingen te regelen en wat me het leukst 
lijkt aan de WJ zijn alle verschillende 
mensen die je leert kennen. Samen 
gaan we er een super tijd van maken.

INTerNATIONAAL SerVICe TeAm

ISt-activiteit

Organiseer jij ook een leuke activiteit voor IST’ers? 
Stuur op tijd een mailtje naar info@wj2011.scouting.nl 
zodat wij ook op de hoogte zijn!

Toegeven, het heeft even geduurd maar nu heeft de grootste 
troep van de Wereld Jamboree ook een eigen website.  
er wordt nog aan gewerkt maar neem snel een kijkje!

Grote Peren website
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Zweedse taal
De Zweedse taal wordt niet alleen in 
Zweden gesproken. In Finland is het 
ook één van de twee officiële talen 
en ook in Estland en in de Verenigde 
Staten leven Zweedse minderheden. 
Zweeds is een Germaanse taal, 
maar Nederlanders zullen er weinig 
van verstaan. Bij het lezen van een 
Zweedse tekst is het al een stuk 
beter te begrijpen. Denen, Noren en 
Zweden kunnen elkaar onderling wel 
redelijk in hun eigen taal verstaan. 

Het Zweeds is een toontaal. Het woord 
‘anden’ kan op twee verschillende 
manieren uitgesproken worden, op 
de ene manier betekent het eend, op 
de andere manier betekent het geest. 
Maar hoe de toonverschillen worden 
uitgesproken verschilt. Niet alle delen 
van land spreken ze hetzelfde uit.

Gelukkig spreken ook veel Zweden 
engels, maar het is een mooie uitdaging 
om in 2011 ook een woordje Zweeds 
te spreken.

ZWeeDSe FeITJeS

glad - blij
ledsen - treurig
lång - lang
kort - kort
tjock - dik
smal, tunn - dun
bred - breed
smal - smal
varm - warm
kall - koud
tung - zwaar
lätt - licht
god - lekker
äcklig - vies

Leer alvast een beetje Zweeds!
ZWeeDSe TAAL

www.svd.se/kulturnoje/serier/

Zweden houden 
graag een Fika. 

Maar wat is een “Fika”? 

Zweedse vraag
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Sorry… ben druk!
ik ben niet alleen druk, ik heb het 
ook druk. School, zeurende moeder, 
vakantieplannen, krantenwijk, 
JubJamplannen en voor komend 
schooljaar zitten ze op m’n school ook 
al te zeuren. en ik zat eerst alleen op 
Hyves, maar Facebook is ook lachen! 
Al die landen van de WJ hebben 
gewoon een eigen pagina. 
en daar rondkijken is 
helemaal leuk. is wel  
vaag als ik me voorstel 
als kauwgumpje.  
Ja, zo heet m’n 
troep hè!

Maar verder gaat 
het wel ok. Die krantenwijk 
levert geld op en je kan ook 
snel van die spullen bestellen om te 
verkopen. ik ben de enige van mijn 
scoutinggroep die naar de WJ gaat, 
dus die kopen allemaal wel. Alleen 
moet ik in de vakantie alweer  

3 weken mijn krantenwijk afzeggen.  
ik ga op vakantie. is leuk, maar ik 
verdien dan niks. We gaan naar 
engeland en mijn ma heeft beloofd dat 
we ook naar de plek van de WJ2007 
gaan. Dat moet echt groot zijn.

ik ga snel mijn spullen 
inpakken. ik spreek je! 

Doei, 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, internationale dag tijdens 

de JubJam100

September 17, 18 en 19 
 Tweede troepstafweekend

Oktober Tweede troepweekend

November 13 en 21
 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

Kauwgompjes
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