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Voor alles is een 1e keer…
Nieuws uit Zweden VOORWOORD

Wil je de contingentstaf  
bereiken? Stuur dan een 
mailtje naar: 
info@wj2011.scouting.nl

MEDEDELINGEN

Dit is weer zo’n momentje. De eerste nieuwsbrief van het Nederlandse 
contingent. Met 1526 scouts gaan we naar de Wereld Jamboree in 
Rinkaby, Zweden: 900 Nederlandse jeugddeelnemers, 100 troepstafleden, 
500 IST’ers (International Service Team) en 26 contingentstafleden.

We zijn dus echt groot! Dat is 
super, maar er moet nog veel 
gebeuren. Lees daarom deze 
nieuwsbrief voor alle laatste info, 
soms verandert er namelijk nog 
wel ‘ns iets…

Maar nog even over het thema: 
Is ‘Simply Scouting’ in het 
Nederlands ‘eenvoudigweg 
Scouting’? Wat is Scouting 
eigenlijk? En vindt de rest van de 
wereld dat ook? Is het kamperen? 
Is het fikkie stoken? Of iets 
anders? Op de Wereld Jamboree 
gaan we op zoek naar de basis van 
Scouting, Scandinavian style!

Oh ja, Scandinavian style: elanden,  
woonwinkels met zelfbouwmeubels, 
Pipi Langkous… Kunnen we 
vast een Scandinavische blokhut 
mét sauna, maar zonder muggen 
reserveren?

Gelukkig 
hebben we 
nog anderhalf 
jaar om aan 
het idee te 
wennen…

Hej Då
Sander & Wim

De Zweedse organisatie heeft  
zijn handen vol met de organisatie 
van de Wereld Jamboree. Er moet 
nog veel gebeuren. Op de site  
www.worldscoutjamboree.se blijf 
je helemaal op de hoogte van al 
het nieuws uit Zweden. 

Het programma voor de Wereld 
Jamboree is al in grote lijnen 
bekend: alles draait natuurlijk om 
Simply Scouting. Natuurlijk krijgen 
we een indrukwekkenden openings-  
en sluitingsceremonie, met z’n allen 
in de grote arena. Maar die 30.000 
scouts gaan tijdens de Jamboree 
nog veel meer doen, zoals nacht-
activiteiten bij Dream en groepsuit-
dagingen en –activiteiten bij Quest. 
Maar er is nog natuurlijk nog veel 
meer te doen. De komende tijd wordt 
er steeds meer informatie bekend, je 
moet dus nog even geduld hebben. 
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Nieuws van het  
Nederlands Contingent

In deze rubriek vind je belangrijke 
mededelingen van het Nederlands 
contingent.

TROepeNWebSITeS
Binnenkort staan de troepwebsites 
online voor elke troep. Tot die tijd kan 
je je natuurlijk ook aanmelden op de 
speciale troep-Hyves. Ga hiervoor naar 
wj-[troepnaam].hyves.nl!

INfORMaTIe
Zorg ervoor dat je persoonlijke 
gegevens en het inschrijfformulier 
kloppen. Hoe kun je dit wijzigen? 
Log in op www.sol.scouting.nl 
en ga links naar “mijn gegevens”. 
Bij “inschrijvingen” staat ook het 
inschrijfformulier, dat kan je ook 
aanpassen. Zorg voor een juist 
e-mailadres en zorg ervoor, dat je 
medische gegevens up-to-date blijven 
(ook diëten). Heb je nog vragen?  
Team gezondheid is te bereiken op: 
gezondheid@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

Aan het hoofd van het Nederlands contingent staat de 
contingentstaf, onder leiding van de contingentleiders.

Contingentleiders: Wim en Sander
Secretariaat: Petra en Françoise
Programma: Christa, Erik, Alex en Bert
Troepstaf- en IST-coördinatie: Marije, Peter, Chess en Jos 
Communicatie: Marleen, Max, Jeroen, Kees en Gabrielle
Financiën: Hans en Jacob
Gezondheid: Suzanne, Michael en Rien
Logistiek en inkoop: Ronald, Johan
Holland House: Jan, Gijs en Christine

het Nederlands contingent:  
Wie zijn dat?
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Katjes

In gesprek met ...

Waarom wilde je troepstaf worden? 
Na 2007 heb ik het Jamboree-virus 
te pakken. Toen de inschrijving open 
ging, heb ik meteen gesolliciteerd voor 
quartermaster. Ik was superblij, toen  
ik was aangenomen.

Hoe was de Wereld Jamboree 2007?
Het was fantastisch: de voorbereiding, 
de voorreis met de Home Hospitality 
en ook de Jamboree zelf was superleuk. 
We hebben daar toen hele gave 
activiteiten gedaan met heel veel 
andere scouts.

Wat doen jullie tijdens het eerste 
troepweekend?
We gaan kennismaken en de deel-
nemers een voorproefje geven van  
wat er nog gaat komen. Maar het  
wordt zeker een superleuk weekend. 

Spreek je al Zweeds?
Valkommen till Sverige!

De meeste mensen 
denken pas aan kinde-
ren als ze elkaar een 
tijd kennen. Jullie niet. 
Jullie springen gewoon 
met 36 kinderen in het 
diepe. Natuurlijk gaat dit 
huwelijk stand houden. 
Veel succes gewenst!

Gezinnetje?

TROepSTaf

Rick Delbressine (19) uit Delft,
quartermaster van de Katjes.

Na het troepstafweekend kunnen de troepstafteams 
eindelijk aan de slag. er moet een boel gebeuren: 
eerste weekend organiseren, Hyves inrichten, website 
bouwen, deelnemers aanschrijven, elkaar beter leren 
kennen. Het wordt een drukke tijd! Maar het gaat nu 
echt beginnen! Iedereen is nieuwsgierig en misschien 
ook wel een beetje onzeker, maar na het eerste troep-
weekend zal iedereen zich lid van een gezellige familie 
voelen. Vier ouders en een heleboel kinderen!

troepstafnieuws
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Heb jij het geld al  
bij elkaar?”

“  

De Wereld Jamboree kost veel geld, 
maar je krijgt daar veel voor terug. 
Maar hoe krijg je dat geld bij elkaar? 
Hieronder lees je enkele voorbeelden:

NIeuWSbRIeVeN
Met een eigen nieuwsbrief zorg je voor 
bekendheid. Je kan alle informatie 
daarin kwijt en dan weet iedereen,  
dat jij geld in probeert te zamelen.

ZOeK HeT HOGeROp 
Justin de Haan van de Spekkies heeft 
al contact gezocht bij de wethouder 
en bij de burgemeester van Almere. 
Allemaal wilden ze hem graag helpen!

SpONSORaRTIKeleN 
Momenteel zijn we druk bezig met 
het ontwikkelen van leuke sponsor-
artikelen, die jíj weer kunt verkopen 
om geld bij elkaar te krijgen!

KluSJeS 
Met klusjes kan je goed verdienen. 
Een krantenwijk, vakken vullen, 
statiegeldflessen ophalen, een 
sponsordiner organiseren etc. 

terugblik
al na het eerste weekend ken je elkaar best 
goed, vertrouw je elkaar en heb je samen 
één doel. Je troep is net als je familie, als 
goede vrienden en als mensen, die je al 
jaren kent. Samen ga je ervoor.

IN THe pICTuRe

Het is tijd voor het eerste troepweekend, maar Zweden is 
nog ver weg. Toch leer je je troep binnenkort wel kennen, 
kan je ze toevoegen op Hyves en MSN en hopelijk voel je 
je al helemaal thuis in je troep. Het avontuur is nu echt 
begonnen. 

Vooruitblik
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Genoeg keus tijdens
de IST-dagen!

Voor zo goed als alle leden van het 
internationaal service team (IST’er) 
had de contingentsleiding op 6 en 7
februari goed nieuws: ze mochten  
mee naar de Wereld Jamboree als 
lid van het Nederlands contingent.  
De selectiedagen waren vooral  
gezellig en aan het eind ging bijna 
iedereen weer lachend naar huis. 

Aan het begin van de dag druppelt 
iedereen binnen in een school in  
Den Bosch. Koffie, naambordjes, 
algemene presentatie. En daarna  
vijf workshops om zich te bewijzen, 
gezellig mee te doen en bij te kletsen. 
Alle onderwerpen komen aan bod: 
reisinformatie, financiën, taken van 
IST’ers, communicatie, Engelse taal 
en ga zo maar door. Gezellig is het 
zeker, hopelijk wordt het tijdens de 
Wereld Jamboree net zo gezellig met 
deze fantastische groep mensen. 

INTeRNaTIONaal SeRVICe TeaM

Grote Peren
Ook de grote groep IST’ers heeft 
een naam gekregen: de Grote peren. 

Natuurlijk is er voor jullie ook een Hyve  
wj-groteperen.hyves.nl, er zijn al bijna  
200 leden! binnenkort is ook jullie website in 
de lucht. Zoek dus alvast contact met elkaar!

Hoe ga jij als IST’er naar Zweden? Regel je het zelf, sluit  
je je aan bij de fiets-IST’ers of reis je mee met één van  
de bussen die door het contingent worden geregeld? Op 
www.scoutingforum.nl zijn er al verschillende topics over.

reisplannen
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Eten & drinken
Hoe blijven we in leven in Zweden? 
Er is meer dan alleen het knäckebrod 
en gehaktballetjes, kijk hieronder 
maar. De traditionele husmanskost 
bestaat uit ärtsoppa (erwtensoep), 
inkokt lax (gekookte zalm), 
fiskbullar (visballetjes) en raggmunk 
(aardappelpannenkoeken).

HOOfDGeReCHTeN
Blodpudding | bloedworst
Pannekakor | pannenkoeken
Stekt fläsk | ham met gekookte  
bruine bonen
Surströmming | gegiste haring,  
die erg sterkt ruikt

NaGeReCHTeN
Ostkaka | kwarktaart
Våfflor | wafels, vaak met jam, 
slagroom of ijs
Klappgröt | pap met bessensap

GebaK
Kanelbulle | kaneelbroodjes
Kladdkaka | platte, kleverige 
chocoladecake
Sockerbitar | soort spekkies

DRaNKJeS
Blåbärssoppa | drankje van bosbessen
Kaffe | koffie
Te | thee

ZWeeDSe feITJeS

Welkom - Välkommen
Hoe heet jij? - Vad heter du?
Waar kom jij vandaan? - Var är du ifrån
Spreek jij Zweeds? -  talar du svenska?
Hoe oud ben jij? - hur gammal är han?
Waar woon jij? -  Var bor du?
Goedendag - God dag
Goede morgen -  God morgon
Goede middag - God middag
Goedenavond - God kväll
 

Zweedse vraag

Leer alvast een beetje Zweeds!
ZWeeDSe Taal

Hoe vertaal je  
“Ik rem voor elanden!”  

naar het Zweeds?
fiskbullar

blåbärssoppa

Kladdkaka
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Ik wil nu alles weten!
Pfff… ik had me op de eerste dag 
aangemeld voor de WJ, daarna wilde 
ik meteen alles weten. Maar ik hoorde 
HE-LE-MAAL niets. Dat sms’je met 
Sinterklaas was wel vet. Er gaan er 
dus nog veel meer naar Zweden, cool! 
Maar daarna… weer WACHTEN! 

Ow… ik heet trouwens Pim, ik ben 
12 en ik woon in Baarn. M’n broer 
was mee naar de WJ in Engeland 
en nu mag ik EIN-DE-LIJK ook 
mee. Helemaal super. En… ik ben 
inderdaad een beetje ongeduldig…

Mijn ma was ook superblij toen er 
een mail kwam van de troepstaf. 
“Schat… je hebt een mailtje” zei ze. 
Ik ging meteen lezen. Troepnaam 
Kauwgumpjes, deelnemerslijst op  
sol.scouting.nl. Dus meteen inloggen 
en kijken. Ken ik niet, ken ik niet, 
ken ik niet. Ik ken niemand! Maar het 
wordt wel vet, ook met zo’n naam. 
KAUWGUMPJES! Snel naar de Hyve, 
iedereen krabbelen en toevoegen. 
Over één week is het troepweekend, 
helemaal goed. En daarna weer… 
WACHTEN!  
IK WIL NU 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 kunnen gestuurd worden naar: 

communicatie@wj2011.scouting.nl

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

2010
Maart Eerste troepweekend

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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