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Nieuws uit Zweden

Mededelingen
Het is helaas niet meer  
mogelijk om sponsor- 
producten te bestellen.  
Alle bestelde én betaalde 
producten worden voor 
troepstaf en jeugddeelnemers 
op het 2e troepweekend 
geleverd. IST’ers krijgen  
de producten in oktober 
thuisgestuurd.  

Vergeten te bestellen?  
Niet getreurd, houd website 
en e-mail in de gaten want er 
komt nog een tweede ronde 
met weer nieuwe producten 
die je kan verkopen. 

MEDEDELINGEN

De zomervakantie zit er op en iedereen is weer 
aan de slag. Nog nagenietend van een geslaagde bezoekersdag op de 
JubJam100, waar ruim 400 Jamboreegangers ons hebben opgezocht 
en de spellen en Zweedse balletjes hebben geproefd. Als contingents-
leiding ben je dan trots op zo’n team en alle geplande (en ongeplande 
hulp) van IST’ers en troepstaf. Ineens waren we met ruim 20 mensen, 
die stonden uit te stralen dat een JubJam100 leuk is, maar een Wereld 
Jamboree nog veel specialer! 

Na de vakantie gaat de WJ-trein 
weer opstomen en in de komende 
drie maanden is een ieder van ons 
op zijn of haar manier met de WJ 
bezig. In oktober de troepkampen, 
daarvoor nog het troepstafweekend 
en in november de ouder-informatie- 
dagen. Ondertussen zijn de program- 
maleiders bezig om de contingents- 
presentatie te bedenken en vorm 
te geven, is logistiek aan het 
onderhandelen over de vorm/maat/
soort/kleur van een broek en tent 

(hopelijk halen ze die twee niet 
door elkaar…). Team communicatie 
is bezig om de herinnerings-unit 
te vullen (we zijn nog niet weg of 
de herinnering is er al...). Team 
gezondheid is druk in de weer  
met haar BUT (leggen we nog  
wel een keertje uit…) en...  
nou ja samenvattend:  
de vakantie is voorbij! 

WJ, här kommer vi!
Wim & Sander

Heb jij al eens een kijkje genomen 
in de webshop van de Wereld 
Jamboree-organisatie in Zweden? 
De organisatie heeft verschillende 
producten gemaakt rond de Wereld 
Jamboree die je kunt kopen. Zo zijn 
er verschillende T-Shirts, polo’s 
en jacks! Er zijn niet alleen kleren 
te koop, ook gadgets als horloges, 
een stoere rugzak en een Wereld 
Jamboree-mok zijn verkrijgbaar. 
Ook kunnen er al kaartjes worden 
aangeschaft voor de bezoekers-
dagen. Dus als je ouders of andere 
familie en vrienden nu al weten dat 
ze naar Zweden gaan om de Wereld 
Jamboree een dagje te bezoeken 
is het handig dat ze even op de 
website kijken. 

Tijdens de ouder-infodagen komen 
we natuurlijk ook terug op de 
bezoekersdagen in Zweden.
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Nieuws van het  
Nederlands Contingent

Na een zinderende zomervakantie 
met de JubJam100 en allemaal 
zomerkampen beginnen de Wereld 
Jamboree-vlinders natuurlijk 
weer te kriebelen. Met zowel een 
troepstafweekend, troepweekenden 
én een echt IST-weekend zitten 
we met z’n allen niet stil! Ook de 
contingentstaf heeft de afgelopen  
tijd niet stil gezeten. Logistiek en 
Inkoop is voor de vakantie gaan  
kijken naar een mooi terrein.  
We gaan nog niet verklappen waar  
het is maar we kunnen je wel een  
hint geven! Begrijp jij ‘m?
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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-
staf?!

Mail jouw persoonlijke 
vraag naar: 

communicatie@
wj2011.scouting.nl

Fråga
Ronald Jeroen Manon Adjo

Team Logistiek en Inkoop
Het team logistiek en inkoop bestaat uit Adjo, Jeroen, Manon 
en Ronald. Ze hebben al veel zaken gedaan: sponsorartikelen  
bestellen en uitleveren, tenten, kledingpakketten en andere 
materialen inkopen en tijdens de contingentsbijeenkomsten 
ondersteunen ze de contingentstaf en de quartermasters. 

Maar met alleen deze acties komt het contingent niet in 
Zweden. Ook regelen ze de voorreis. Er moet flink wat 
geregeld worden om 1100 mensen naar het terrein te 
krijgen. En ook het transport van de materialen naar Zweden 
moet niet onderschat worden. Zonder dit team komt het 
contingent dus niet in Scandinavië!

Het Nederlands contingent:  
Wie zijn dat?

Ondertussen kennen jullie natuurlijk  
allemaal de Zweedse balletjes, maar  
Zweden heeft meer!  

Wat is een bekend Zweeds visproduct?

 A Pyttipanna 

 B Smörgåsbord 

 C Surströmming

Als je op het juiste antwoord klikt, krijg je 
een hint naar de locatie van de voorreis!
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Rond april 2009 stonden de eerste 
vacatures op de website van Scouting 
Nederland en eind juli was de con-
tingentstaf onder leiding van Wim en 
Sander bekend. Daarna moest alles 
snel gebeuren. Er moest informatie 
naar iedereen: huisstijl, flyers naar alle 
mogelijke deelnemers, een website en 
daarna stroomden de inschrijvingen 
binnen. 

In december waren de sollicitatie-
gesprekken met alle troepstafleden  
en in februari was het tijd voor het  
1e troepstafweekend met alle troepstaf 
en met de contingentstaf. Voor de 
IST’ers begon het avontuur ook in 
februari, tijdens twee drukke dagen 
in Den Bosch zijn ze van informatie 
voorzien.

 
De troepen kwamen in maart en april 
bij elkaar waar alle jeugddeelnemrs en 
troepstaf elkaar beter leerden kennen 
in fantastische troepweekenden. 
Tenslotte was ook nog de JubJam100 
waar het contingent zich van zijn beste 
kant heeft laten zien.
 
Alle ogen kunnen nu naar voren 
worden gericht, de tijd gaat snel! 
Geniet van de voorbereiding, voor 
je het weet geniet je van de zon 
op een grasveld op het Wereld 
Jamboreeterrein in Zweden!

Over een week zitten de Troepstaf weer gezellig bij elkaar 
tijdens het 2e troepstafweekend. Natuurlijk hebben we 
weer een mierzoet programma waarin jullie ontwikkeling 
als team centraal staat. Vergeet niet de bagagelijst af te 
strepen en kom lekker op tijd!

SCOUT-IN 2009

Troepstafweekend

De voorbereiding  
is halverwege

TROEPSTAF

JAMBOREENYHETER
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Over een jaar hebben we de reünie al achter de rug en een jaar geleden 
begonnen de eerste mensen met de voorbereidingen. Het contingent bestaat 
dus al één jaar, dus het is tijd voor een terublik.
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JubJam100
IN THE PICTURE | 4 AUGUSTUS

Terugblik
Lekker zomerkamp achter de rug? Veel mensen vonden het 
al druk op de JubJam100… En wat waren er veel buiten-
landse groepen. Misschien al wat geswopt of contacten 
gelegd met mensen uit andere landen? Dan weet jij alvast 
hoe dat moet volgend jaar. En anders krijg je volgend jaar 
nog kansen genoeg!

Vooruitblik
Jullie hebben je troep al veel te lang niet 
meer gezien. Het vorige troepweekend was 
in maart of april. Maar… in oktober kom 
je al die andere snoepjes weer tegen.  
Klets lekker bij, zoek alvast van tevoren 
contact en krabbel je rot op de troep-
Hyves!

BOTERWAFELS
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In deze uitgave Ontzettend veel jeugddeelnemers, 
troepstaf en IST’ers zijn bij elkaar 
gekomen tijdens de Internationale 
Dag op de JubJam100.  
Samen hebben ze een hele  
gezellige dag gehad!
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Het International Service Team 
wordt gevormd door alle landen die 
deelnemen aan de Wereld Jamboree 
in Zweden. Het Nederlandse 
IST-team is één van de grootste 
afvaardigingen! Geen slechte 
prestatie voor zo’n klein landje  
als Nederland. 

Daarom volgen nu wat feiten over  
de grootste troep van het Nederlands 
contingent. Er zijn in totaal 452 IST’ers 
ingeschreven, dit is een flink aantal meer 
dan in 2007. Toen waren er in totaal  
309 IST’ers uit Nederland in Engeland. 
We gaan met meer mannen (276) dan 
vrouwen (176).

De oudste IST’er is Ineke met de mooie 
leeftijd van 69 jaar! Nynke 
is de jongste IST’er  
en is tijdens de WJ  
nét 18 jaar.

De hofleverancier van IST’ers is Utrecht, 
op de voet gevolgd door Amersfoort, 
Arnhem en Dordrecht. 

Het is het meest waarschijnlijk dat 
je een Jeroen of Peter tegenkomt. 
We hebben namelijk van beide acht 
verschillende versies.

INTERNATIONAAL SERVICE TEAM

Grote Peren-polo en -sweater
Wil jij als IST’er in Zweden elke dag herkenbaar zijn als Nederlander 

en heb je aan het kledingpakket niet genoeg? Ga dan voor unieke 

Grote Perenkleren, ontworpen door enkele eigen IST’ers.  

Hou je mailbox in de gaten, meer informatie hierover krijg je  

ook tijdens het IST-weekend!

Reizen kan je op heel veel verschillende manieren. Je kan 
bijvoorbeeld met de auto of de boot gaan maar misschien heb 
je wel zin in een sportief avontuur! Naar het voorbeeld van 
de Wereld Jamboree 2007 gaat CYCL-IST op de fiets naar 
Zweden. Een leuke 
uitdaging? Kijk dan 
snel op de website!

De inschrijving is gesloten en de voorbereidingen gaan 
goed. In oktober gaan een hoop IST’ers gezellig kamperen 
op Labelterrein Gilwell Ada’s Hoeve in Ommen. Een 
weekend vol activiteiten georganiseerd door en voor IST’ers. 
We wensen jullie allemaal een fantastisch troepweekend toe.

Hoe ga jij naar Zweden?

Binnenkort het IST-weekend!
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Facts on...

http://cycl-ist.nl/


Beroemde Zweden
Hoeveel beroemde Zweden ken jij? 
Meer dan je denkt! Wat dacht je van 
de volgende mensen…

Lars Magnus Ericsson (1846 -1926) 
Oprichter van de fabrieken,  
die tegenwoordig mobiele  
telefoons maken.
Carl XVI Gustaf (1946)
Koning van Zweden en ook bezoeker 
aan de Wereld Jamboree 2007 in 
Engeland.
Agnetha Fältskog (1950) 
Björn Ulvaeus (1945)
Benny Andersson (1946)
Anni-Frid Lyngstad (1945)
Met andere woorden: ABBA!
Björn Borg (1956)
Toptennisser en nu vooral bekend  
van het gelijknamige kledingmerk.
Sven-Göran Eriksson
Voetbaltrainer en nu bondscoach  
van het Engelse nationale team. 

En hoewel de volgende personen niet 
echt bestaan, ken je Nils Holgersson 
en Pippi Långstrump zeker ook wel!

ZWEEDSE FEITJES

tent - tält, ett
kampeerterrein - kampingplats, läger
toilet - toalett
toiletpapier - Toapapper
tafel - bord
bank - bank
stoel - stol
supermarkt - mataffär
internetcafé - Internetkafé
Eerste Hulp - Första hjälpen

Leer alvast een beetje Zweeds!
ZWEEDSE TAAL

Fika =
een koffie pauze

Met collega’s, vrienden,  
familie of kennissen.  

Met natuurlijk
iets lekker erbij!

Zweedse vraag
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WE ZIJN OOK TE VINDEN OP FACEBOOK,
WORDT NU LID VAN ONZE FANPAGE!

Wauw!
Engeland was echt super! Ik was op 
vakantie weet je nog? Was lachen! En 
ik was effe op die WJ-site van 2007. 
Da’s gewoon een megagroot landgoed 
en dat stond in 2007 dus vol met 
scouts. Ik wil dat terrein in Zweden 
ook wel ‘ns zien. Kijken hoe groot het 
daar dan wel niet is. 

Verder heb ik een probleem nu:  
ik wilde al m’n geld opzij leggen enzo, 
maar in Engeland 
heb ik weer 
teveel uit-
gegeven. 

Shirtje, fish&chips, cola’tje en ga  
maar zo door. Is wel beter dat ze  
dat deelnamegeld van de rekening  
van me ma afschrijven, anders kon  
ik echt nooit mee.

Met die krantenwijk gaat het wel 
lekker, maar ik hoop echt dat ik met 
die Nieuwjaarskaartjes vet veel geld 
ga binnenhalen. Die sponsorartikelen 
leveren ook wel wat centen op. Bij 
mijn scoutinggroep heb ik die pennen 

goed verkocht en die badge wilden 
ze ook wel. M’n oma heeft niks 
met Scouting, maar postzegels zijn 

altijd oké. Voor mezelf heb ik nog 
niets besteld, maar dat kan nog 
bij de volgende actie.

En over een maandje gaan 
we alweer op troepweekend. 

Kauwgumpjes rule the World! 
Doeidoei, 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

  facebook.com

2010
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!

AGENDAJAMBOREENYHETER
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