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Engagemang
Scoutfitblouse
Een onderdeel van het  
kledingpakket is de Scout-
fitblouse. Om jou de juiste 
Scoutfitblouse te geven hebben 
we jouw maten nodig! Ga dus 
zo snel mogelijk naar Scouts 
Online en vul dit formulier in! 
Je kunt nog tot en met  
31 december 2010 je maten 
doorgeven. Niet vergeten dus!

Medische gegevens
We hebben het al eerder 
gezegd, maar denk er aan je  
medische gegevens up-to-date 
te houden! Bij een voedsel-
allergie hoort bijvoorbeeld 
ook een speciaal dieet (bijv.  
een noten allergie betekent 
een notenvrij dieet). Veranderd 
er wat in jouw situatie?  
Geef dit dan zo snel mogelijk 
door via: 
gezondheid@wj2011.scouting.nl

MEDEDELINGEN

De Wereld Jamboree komt steeds dichterbij en daarmee ook het 
besef van wat er allemaal nog gaat gebeuren voor het zo ver is: vier 
ouderinfo-momenten, een troepstafweekend, 25 troepkampen, het 
contingentskamp en de voorreis. Achter de schermen leven honderden 
scouts wekelijks toe naar de jamboree en het organiseren van alle 
voorbereidende activiteiten met de bijbehorende logistiek.

Op het landelijk servicecentrum 
zijn het dan ook de vrijwilligers 
van het contingent die op vele 
avonden ’s avonds rond elven het 
licht uit doen. Er is dan weer een 
avondje gebrainstormd,  overlegd 
of geregeld. Menig briljant idee 
ontstaat op deze avonden en krijgt 
vorm. Hierna wacht dan nog een 
rit naar huis,  naar Maastricht, 
Alkmaar of Roosendaal, om daarna 
de volgende ochtend weer fris 
en fruitig bij baas of studie te 
verschijnen.

Wat is het toch een eer om van 
zo’n enthousiaste en deskundige 
ploeg deel uit te mogen maken!  
Graag stellen we op de ouder-
informatiedagen deze prachtploeg 
aan de ouders voor!

Ses snart!
Wim & Sander

Marjolein Schriek 23 jaar
Zweedse WJ-organisatie

Wat doe je? Ik ben als finance 
controller bezig met het dagprogram-
ma People. Per dag 5000 bezoekers 
en ik houd alle financiën in de gaten.
WJ-ervaring? Bezoekersdag WJ 
1995, Zwitserse nationale Jamboree
Waar verheug je je op?  
Nieuwe vrienden maken.
WJ-voorbereiding? Eén vergadering 
per week, activiteiten uittesten in 
Zwitserland, plannen maken en 
bijstellen en soms vergaderen  
in Stockholm.
De WJ in één woord? Vriendschap
Doel tijdens de WJ? People als 
één van de beste dagprogramma’s 
neerzetten.
Wat wil je aan het Nederlands 
contingent kwijt? Laat je verrassen! 
De zes dagprogramma’s zijn super-
cool!
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Nieuws van het  
Nederlands contingent

Contingentstaf in Denemarken

Van 27 tot en met 31 oktober is de 
contingentstaf naar Denemarken 
geweest voor een bezoek aan de 
voorreislocatie. Tijdens je troepkamp 
heb je waarschijnlijk al gehoord waar 
we voor de Wereld Jamboree nog een 
aantal dagen zullen verblijven: 
Naesbycentre is een groot Scouting-
centrum gelegen tussen Sorø en 
Næstved in Denemarken. Op deze 
mooie locatie heeft de contingentstaf 
rondgekeken en plannen gemaakt voor 
de voorreis. 

We willen natuurlijk nog niet verklappen 
wat we daar allemaal gaan doen 
komende zomer, maar het terrein 
en de mogelijke activiteiten heeft een 
diepe indruk op de contingentstaf 
achtergelaten.
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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
Suzanne Michael Rien

Team Gezondheid
Suzanne, Michael en Rien zijn de drie leden van team 
Gezondheid. Natuurlijk hebben ze heel veel verstand van 
pleisters plakken, maar team Gezondheid doet nog veel meer 
voor het Nederlands contingent. Naast het bijhouden van 
medische gegevens van alle deelnemers geven ze ook veel 
advies aan de Welfare leaders van de troepen.

Op de voorreis krijg je ze hopelijk niet al te vaak te zien, 
maar als je ze toch nodig hebt,  dan zit er een heel deskundig 
team voor je klaar!

Het Nederlands contingent:  
Wie zijn dat?
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En jij hebt al een heleboel van 
die informatie gehoord tijdens je 
troepweekend. Over de voorreis, over 
het Jamboreeterrein, over normen en 
waarden en ga zo maar door.  
Ook hebben ze een ‘dagje Jamboree’ 
meegemaakt met allemaal verwachte 
en onverwachte gebeurtenissen.  
’s Avonds hebben ze zich uitgeleefd in 
een groot internationaal buffet en ze 
hebben elkaar nog weer beter leren 
kennen. Op zondag ging iedereen 
weer voldaan naar huis: een beetje 
moe, weer helemaal op de hoogte en 
vol nieuwe ideeën.

Samen weten jullie veel, jullie zien 
bijna alles en wij willen graag 
van alles op de hoogte zijn. Dus 
jullie willen ons vast wel helpen! 
Stuur snel je foto’s in van jullie 
troepweekenden! Dan weten wij 
weer van alle troepen wat er gebeurt en 
kunnen we de site up-to-date houden. 

 Dus… stuur je foto’s vandaag nog
 via WeTransfer naar
 communicatie@wj2011.scouting.nl.

Jullie zijn onze ogen!

Troepstaf is er  
bijna klaar voor!

TROEPSTAF

In deze uitgave

De troepstaf is weer helemaal bijgepraat over alle ontwikkelingen binnen 
het Nederlands contingent. Op Scoutcentrum Buitenzorg in Baarn hebben 
ze een weekendje gekampeerd en niet alleen genoten van mooi weer en 
gezellige avonden. Er was weer een boel informatie voor ze.
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2 e troepweekenden
IN THE PICTURE

De tijd gaat snel!
Het 2e troepweekend is helaas alweer voorbij, 
 maar niet getreurd dat hoort erbij. 
Want nadat de Sint het land heeft verlaten,
 kunnen we op het 3e troepweekend 
 alweer met z’n allen bijpraten.
En nee, we zijn niet flauw,
 ook in Zweden zitten we gauw!

Ouder Informatie Dagen
Op zaterdag 13 en zondag 21 november 
zijn de Ouder Informatie Dagen voor 
alle ouders van de jeugddeelnemers van 
het Nederlands contingent. Op deze dag 
krijgen ouders informatie over de plannen 
van het Nederlands contingent en krijgen 
ze de gelegenheid om vragen te stellen. 
Zorg dus dat je ouders erbij zijn!
Meer informatie over de Ouder Informatie 
Dagen vindt je HIER.

TUMTUMS

In deze uitgave De afgelopen paar weken was het weer zo ver, 
door het hele land werden weer fantastisch 
gezellige troepkampen georganiseerd. Dit keer 
stonden de weekenden wat meer in het teken 
van Simply Scouting en dus werd er bijna 
overal gekampeerd! Menig deelnemer heeft 
op een warm houtvuurtje mogen koken en 
natuurlijk heeft iedereen ook weer de nodige 
kilometers gewandeld. 

Naast alle outdooractiviteiten hebben ook de 
patrouilles en buddy-paren de kans gekregen 
elkaar beter te leren kennen. Ook heeft ieder-
een weer even aan de cultuur van Scandinavië 
mogen ruiken en is er weer flink gediscussieerd 
over normen en waarden.
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Als IST’er wil je dolgraag weten 
wat je baantje in Zweden zal zijn. 
Alle informatie over de Nederlandse 
IST’ers is naar Zweden gestuurd, 
compleet met jullie wensen, bijzonder- 
heden en belangrijke medische 
informatie. Zorg er dus voor, dat je 
mailadres up-to-date blijft in Scouts 
Online, dan kunnen we je altijd 
bereiken. Het secretariaat houdt de 
Zweedse organisatie wel op de hoogte 
van belangrijke wijzigingen. 

Als je een 
‘pre-allocated 
job’ toegewezen 
krijgt, geef dit 
dan even door aan het secretariaat 
met de naam van de functie en ook 
van de contactpersoon binnen het 
planningsteam. Dan kan dit in de 
registratie worden aangepast. 

IST’ers worden van 25 juli t/m 8 augus-
tus op het Jamboreeterrein verwacht. 

INTERNATIONAAL SERVICE TEAM

Grote Peren-polo en -sweater
Tijdens het Grote Peren-weekend in het eerste weekend van oktober 

waren ze al te koop, de mooie roze truien en polo’s met jullie logo 

erop. Wil jij ook zo’n mooi kledingstuk? Surf snel naar de Grote 

Peren-website.

Holland House
We zijn nog steeds op zoek  
naar enthousiaste IST’ers die  
willen meehelpen in het Holland House.  
Lees dus snel de vacature en reageer!

Contingentsweekend
Om het grote contingentsweekend tot een succes te 
brengen hebben we een heleboel IST’ers nodig die de 
contingentstaf willen ondersteunen tijdens het weekend. 
Zo hebben we mensen nodig voor de voeding, logistieke 
taken en programma. Houd je mailbox in de gaten want 
daar krijg je snel de vacaturekrant.

Vacatures

In deze uitgave
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Wat gaan de IST’ers 
doen in Zweden?

Een origineel 

Nederlands contingent 

tentje kopen?  

Kijk op de website!
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Denemarken
Deze keer geen feitjes over Zweden, 
maar over Denemarken, het land van 
onze voorreis!

Het koninkrijk Denemarken is een 
land in Noord-Europa dat op de kaart 
ten zuiden van Noorwegen en Zweden 
ligt. Denemarken is iets groter dan 
Nederland, maar het land heeft een 
stuk minder inwoners. Denemarken 
heeft een lange kustlijn en veel kleine 
eilandjes. In Denemarken gebruiken 
ze een andere munt dan in Zweden en 
Nederland, je kan er betalen met de 
Deense kroon.

Beroemde bezienswaardigheden in 
Denemarken zijn:
•  De Sontbrug die Denemarken met 

Zweden verbindt.
•  Tivoli hét attractiepark in het 

centrum van Kopenhagen
•  Het standbeeld van de Kleine 

Zeemeermin in Kopenhagen

Verder heeft Denemarken een rijke 
cultuur van sprookjes, één van de 
beroemdste Denen is Hans Christian 
Andersen, die de kleine zeemeermin 
en nog veel meer sprookjes heeft 
geschreven. 

ZWEEDSE FEITJES

Hallo  - Hej
Ja - Ja
Nee - Nej
Hoe gaat het met je?  - Hvordan har du det?
Goed - Godt
Tot ziens - Farvel
Doei - Hej hej
Sorry - Undskyld!
Ik spreek geen Deens  - Jeg kan ikke dansk
Spreek jij Engels? - Taler du engelsk?

Leer alvast een beetje Zweeds!
ZWEEDSE TAAL

Zweedse vraag

In deze uitgave

Deense Deense

Deens

Deense
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Wat wordt hier 
gevraagd in het Deens?  

“Undskyld, hvor findes  
Kopenhagen?”



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

Denemarken,
 ik kom eraan!

Gaaf… voorreis naar Denemarken! 
Helemaal vet, niet alleen naar Zweden, 
ook naar Denemarken. Kopenhagen, 
Tivoli, zeemeermin, haring eten, geen 
bergen, rare taal. En met z’n allen 
kamperen. Gewoon met 1000 mensen. 
Helemaal top!

De troepstaf werd met het troep-
weekend al gek van me. Ik ben echt  
onwijs nieuwsgierig. Hoe laat vertrekken 
we? Gaan we met de bus of niet? Mag 
ik kauwgum meenemen? Moet ik m’n 
eigen tent meenemen? Peter, mijn 
troepleider, stuurt me steeds weg. 
Maar… da’s geen probleem! Dan ga 
ik gewoon naar Suzanne, die is van 
welfare, die weet ook gewoon alles.  
En als zij me wegstuurt, ga ik weer 
naar een ander. En de volgende dag  
ga ik weer naar Peter, haha.

Verder was het troepweekend ook 
weer vet. Supergezellig, lekker 
veel vrienden en genoeg te doen. 
Rare foto-opdrachten met m’n 
patrouille, dingen verzinnen voor die 
contingentspresentatie en natuurlijk 
weinig slapen, ’s nachts lekker 
doorkletsen en megakampvuur. Ik was 
weer helemaal kapot toen ik naar huis 
ging, maar ik had echt nog superveel 
vragen. Dus de troepstaf heeft alweer 
een lange mail gehad van me. 

Kauwgumpjes zijn cool!
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
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:   
 Contingentskamp

Zomer Voorreis & Wereld Jamboree!

AGENDA

In deze uitgave

JAMBOREENYHETER
Nummer 5 - 2010

Voorwoord

Nieuws van het 
Nederlands  
contingent

Troepstaf is er 
bijna klaar voor!

In the picture

Internationaal
Service Team

Denemarken

Column

Agenda

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

mailto:communicatie@wj2011.scouting.nl
http://wj2011.scouting.nl/
https://twitter.com/wj2011nl
http://wj2011nl.hyves.nl/
http://www.facebook.com/group.php?gid=293039041649&ref=ts

