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Lente nummer!
Vlaggenparade
Wil jij meelopen in de 
vlaggenparade tijdens de 
opening van de Wereld 
Jamboree? Jij kan met de 
Nederlandse vlag door de 
grote arena, gevuld met 
38.000 mensen, lopen als 
vertegenwoordiger van 
Nederland. Is dit jouw 
droom? Probeer die  
droom zo goed mogelijk  
op papier te zetten en  
stuur deze voor 30 mei naar 
tsist@wj2011.scouting.nl.

MEDEDELINGEN
De zon schijnt en de temperatuur loopt lekker op. Prettig, want 
over een kleine 3 weken liggen we met z’n allen in een tentje in 
Ommen! Tussen de voorbereidingen door is er gewerkt aan een 
contingentskamp, wat qua duur en deelnemers een ½ Nationale 
Jamboree wordt. 

Op Ada’s Hoeve gaan we met alle 
troepen en IST’ers beleven hoe 
het nu is om met 1500 m/v op 
kamp te zijn, hoelang het duurt 
voordat je je eten hebt (het tempo 
waarin je het naar binnen werkt 
is wellicht wel bekend…), hoelang 
het duurt voordat we met z’n 
allen bij een feest zijn en hoe je 
je weg vindt in een doolhof van 
kampementjes en tentjes die er 
allemaal het zelfde uit zien. Maar 
ook kun je zien of je als troep 
wel snel genoeg in een bus zit 
(sommige troepen hebben al
      geoefend) en wat er gebeurt   
    als je de bus mist...  
De activiteiten die uit de kast 
getrokken worden zijn zeer divers 

en groots, maar kleine activiteiten 
zijn er ook bij. Om het allemaal 
nog gezelliger te maken worden 
de ouders ook uitgenodigd op de 
zondag en kunnen ze genieten en 
meevoelen welke sfeer er hangt 
en hoe we straks in Zweden 
rondlopen, maar dan heel veel 
meer scouts!
 
Tot op het  
contingentskamp!
Wim & Sander

Nieuwe website
De Zweedse organisatie heeft een 
nieuwe website en daar staat heel erg 
veel nieuws op. Over het programma, 
over de subkampen, over vervoer, 
over leuke hebbedingetjes en ga zo 
maar door. Op die site kan je ook meer 
informatie vinden over tickets voor de 
bezoekersdagen, over job opportunities 
voor IST’ers (Staff > IST) en over het 
Zweedse contingent. Ook kun je naar 
de deelnemerspagina. Struin er ‘ns 
doorheen en je bent weer helemaal op 
de hoogte.
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Nieuws van het  
Nederlands contingent

Op donderdagmiddag 2 juni komt 
het jeugdberaad weer bij elkaar. 
Da’s dus op de aankomstdag van het 
contingentskamp. Als jij iets in wilt 
brengen, laat het dan weten aan jullie 
deelnemers aan het jeugdberaad. 
Iedere troep heeft een afvaardiging, 
dus laat je stem vooral horen.

Wil je iets op de agenda zetten?  
Het kan gaan om alle zaken rondom 
het contingent, dus als je een punt 
hebt, iets wil benadrukken, aan wilt 
kaarten of wilt bediscussiëren…  
Mail het naar tsist@wj2011.scouting.nl.
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Hans Jacob

Team Financiën
Dit team bestaat uit Hans en Jacob. Al in juni 2009 
begonnen zij met de voorbereiden: samen met Wim  
en Sander hebben zij de begroting opgesteld. En na  
de Jamboree zijn zij nog bezig met de eindafrekening.
Om hoeveel geld gaat het?
Om € 2 miljoen, da’s 221 miljoen Zweedse kronen.
Waarom zijn jullie onmisbaar?
Niemand is onmisbaar, maar het is handig dat iemand in  
de gaten houdt dat het geld goed wordt besteed en dat  
er niet teveel wordt uitgegeven.

Het Nederlands contingent:  
Wie zijn dat?

Jeugdberaad: laat je stem horen!

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
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In gesprek met ...

Rik (25) is als welfareleader van 
de Colaflesjes een van de nieuwste 
aanwinsten van het Nederlands 
contingent. Voor hem hadden we  
een aantal prikkelende vragen.

Hoe heb je het afgelopen troepweekend 
ervaren?
“ Het was mijn eerste en laatste troep-
weekend maar ik vond het ontzettend 
leuk om kennis te maken met alle 
deelnemers. Het is echt mooi dat het  
al een hechte groep is en om te zien 
hoe die groep zich ontwikkeld.”

Kijk je al uit naar het contingentskamp?
“ Jahaa! Ik heb er opnieuw heel veel 
zin in. Voor ons zijn het de laatste 
voorbereidingen voor de grote reis  
en natuurlijk wil ik mijn deelnemers 
nog beter leren kennen.”

Wat verwacht je van de WJ?
“ Ik ben als IST’ers naar de Wereld 
Jamboree in Engeland (2007) gegaan 
dus ik heb al een beeld van hoe een 
Jamboree eruit ziet. Het lijkt me 
leuk om te zien hoe de deelnemers 
internationale contacten opdoen en 
zelf hoop ik ook nieuwe mensen en 
vrienden van de Wereld Jamboree  
in Engeland te ontmoeten”

Wat wil je nog kwijt?
“Ik hoop dat iedereen een goeie tijd 
tegemoet gaat!”

TROEPSTAF

Rik Hengeveld (25),
welfareleader Colaflesjes

Colaflesj
es

Tijdens het contingentskamp is team Communicatie altijd 
bereikbaar voor vragen en opmerkingen. Heeft je troep 
leuke foto’s of weetjes die direct de lucht in mogen? 
Kom dan naar de speciale hut van team Communicatie.

Media Centre

Ben jij ook een troepstaf 
met een lichte cafeïne 
verslaving? Tijdens het 
contingentskamp is 
het Holland House 
de hele dag open 
om jou en je mede 
troepstafleden te 
voorzien van koffie 
en thee!

Tijd voor een bakkie?
JAMBOREENYHETER
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Heb jij er al zin in?
IN THE PICTURE

BERICHT VOOR  
TROEPCORRESPONDENTEN
Ben jij troepcorrespondent van jouw troep? Tijdens het 
contingentskamp hebben we een speciale bijeenkomst  
voor jullie! Op donderdagmiddag vanaf 15.00 uur zijn jullie 
van harte welkom in het medewerkersrestaurant op het 
hoofdterrein voor een workshop. Je krijgt van ons voor 
het kamp nog een speciale uitnodiging. We hopen jullie 
daar allemaal te zien!

KOSTEN OPNEMEN GELD IN HET 
BUITENLAND
Veel van jullie hebben een jongerenrekening met 
daarbij een betaalpas, waarmee je in het buitenland 
geld op kunt nemen. Banken verbinden daar (meestal) 
wel kosten aan, controleer deze kosten voor 
vertrek.

Om hoge kosten te voorkomen 
kan je ook, op naam van een 
van je ouders, voor een paar 
maanden een aparte rekening 
openen, waarbij geld opnemen in het 
buitenland geen extra kosten oplevert. 
Een voorbeeld is het betaalpakket van de ING, wat  
€ 8,25 per kwartaal kost. Na ongeveer vier keer geld 
opnemen, zijn de kosten al terug verdiend. Let dus goed 
op! Want met sommige passen van jongerenrekeningen 
kun je helemaal geen geld opnemen in het buitenland!

Over een maand is het al zover, het 
laatste kamp als voorbereiding voor 
de Wereld Jamboree. Tijdens het 
contingentskamp zullen we voor het 
eerst met z’n allen bij elkaar zijn.  
Met bijna 1500 scouts zullen we  
van Ada’s Hoeve een mini Jamboree 
maken. We hebben een uitgebreid 
programma opgezet waar jullie je 
het hele kamp mee kunnen bezig 
houden. Van boogschieten tot een 
mega groot spel met honderden 
deelnemers, we hebben het allemaal 
voor jullie klaar staan. Heb jij er al  
zin in? Wij zeker wel!

JAMBOREENYHETER
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Hopelijk komen jullie allemaal  
naar het contingentskamp, want 
we hebben jullie hulp zeker nodig!

Naast een programma en feestavond 
speciaal voor IST’ers moeten we ook 
een beroep op jullie doen om het 
programma tijdens het weekend waar 
te maken. Naast de mededelingen 
in de uitnodiging zijn er ook nog 
vacatures waarop je je kan inschrijven 
op het contingentskamp. Speciaal 
voor IST’ers hebben we tijdens het 
gehele kamp ook een uitzendbureau 

waar je naar toe kunt gaan voor 
uiteenlopende zaken: van helpen met 
programmaonderdelen tot het opbouw 
van tenten.  
Elke morgen zal het uitzendbureau  
op de plaza open zijn van 8.15 uur  
tot 8.30 uur.

Naast meehelpen moet er natuurlijk ook 
worden gefeest! Dus ook voor jullie is er 
voor de rest van de dag een programma 
samengesteld.

Tot ziens op het contingentskamp!

INTERNATIONAL SERVICE TEAM

Speciale nieuwsbrief
Voor het contingentskamp zal er voor jullie nog een speciale 

nieuwsbrief verschijnen. In deze nieuwsbrief lees je alles over de 

laatste weetjes over het IST programma, het Uitzendbureau en 

andere belangrijke zaken. Houdt deze nieuwsbrief dus goed  

in de gaten, zodat ook jij op de hoogte bent van alles omtrent  

het contingentskamp.

Jullie hebben van het Nederlands contingent een mail 
gehad met belangrijke informatie. Daarin werd onder 
andere gevraagd om je vervoer naar Zweden aan te geven, 
zodat de Zweedse organisatie er rekening mee kon houden. 
Als je hier nog vragen over hebt of je bent vergeten dit 
door te geven, mail dan naar info@wj2011.scouting.nl.

Deadlines
JAMBOREENYHETER
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De Zweedse koning 
en zijn familie

Ook Zweden heeft een koninklijke 
familie. Net als bij ons in Nederland 
heeft de koning niet heel veel macht, 
maar is wel een graag geziene gast. 
Koning Carl XVI Gustaf is al koning 
sinds 1973 en bovendien lid van 
Scouting!

Carl Gustaf deed al mee aan een 
Scoutingkamp toen hij 10 jaar oud 
was! En die belangstelling voor 
Scouting is hij niet meer kwijt 
geraakt. Hij probeert Scouting te 
promoten en ook in Nederland is hij 
al op bezoek geweest. Tijdens zijn 
bezoek in Nederland leerde hij ook 
Prinses Maxima kennen, zij is de 
beschermvrouwe 
van Scouting 
Nederland.

ZWEEDSE FEITJES

Stor  - groot
Liten  - klein
Tjock  - dik
Tunn  - dun
Bred  - breed
Smal  - smal
Lång  - lang
Kort  - kort
Söt  - zoet
Sur  - zuur
Hungrig  - hongerig
Mätt  - voldaan

Leer alvast een beetje Zweeds!
ZWEEDSE TAAL

Zweedse vraag
Op de Wereld 
Jamboree in Zweden 
kan je de Zweedse 
koning ook zeker 
tegenkomen! Op de 
Wereld Jamborees in 
Thailand en Engeland 
is hij namelijk ook al  
   op bezoek gekomen.

vertaling  
“Van wat voor eten 

houd jij?”
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VOLG ONS OP TWITTER, HYVES ÉN FACEBOOK!

Nog minder 
 dan 100 dagen!

De tijd vliegt! Eerst nog zowat twee 
jaar, nu nog minder dan 100 dagen. 
Da’s maar 14 weken, iets meer dan 
3 maanden. Troepweekenden zijn 
voorbij, contingentskamp komt eraan 
en daarna zitten we al bijna in de bus 
naar Denemarken. En als we daar zijn, 
is de WJ echt super-heel-dichtbij! 

M’n tas is al zowat gepakt: alles 
staat klaar! Stapels stroopwafels, 
dasklompjes, dassen om te swoppen, 
veel snoep voor onderweg. Maar ik 
mocht geen Energy meenemen.  
M’n ma zat weer te zeuren, dat ik 
daar druk van word. Ik? Druk? Echt 
niet! Helemaal niet! Zeker weten niet! 
Slapen is gewoon zonde van je tijd.

Nu snel nog even op Hyves kijken,  
die nieuwe site van Zweden checken 
en m’n mail lezen. Ik wil echt niets 
missen. 
Zoef…  
ik ben weg! ;-)

Ennuh… 
Kauwgumpjes 
zijn steeds 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

2011

Juni 2, 3, 4 en 5 juni:
 contingentskamp

Zomer Voorreis & Wereld Jamboree!

November Reünies

2015 WJ Japan
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