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JOTA-JOTI 2016
Ieder jaar wordt tijdens het derde volle weekend van oktober wereldwijd de
JOTA-JOTI gehouden. JOTA-JOTI staat voor Jamboree On The Air en Jamboree
On The Internet. Scouts van over de hele wereld ontmoeten elkaar dit weekend
via de amateurradio en het internet.
JOTA-JOTI 2016 vindt plaats van 14-16 oktober.
Ook staat de JOTA-JOTI bekend als communicatieweekend waarin verschillende technieken worden gebruikt om te communiceren. Scouts kunnen
daarnaast bezig zijn met techniek tijdens dit weekend. Een populaire activiteit is het solderen van elektronica bouwpakketjes. Ook het bouwen van
een JOTA-toren is een voorbeeld waarin techniek en amateurradio samen komen tot één activiteit.

Thema: Show your e-motion
Elk jaar heeft de JOTA-JOTI een thema, dit jaar is dit "Show your e-motion".
Bij Scouting ontwikkel je je door het doen van uitdagende activiteiten.
Je gaat naar buiten, je deelt leuke ervaringen met elkaar en leert van anderen.
Dat plezier en de vaardigheden die je opdoet, draag je zowel binnen als buiten Scouting uit. Ook
Scouting zelf is volop in beweging. Nieuwe technieken en ontwikkelingen maken Scouting enorm
dynamisch. We zijn trots op Scouting en op wat scouts voor de samenleving kunnen betekenen en
dat laten we zien: Show your e-motion!
Tijdens dit megagave weekend zijn er weer een aantal leuke en interessante dingen te doen:
Welpen

De welpen hebben aangepaste tijden ze zijn van harte welkom !!!!!
van 9.30 kan je aan melden en om tien uur is de opening
De dag voor de welpen zal tot 13.30 duren.
ZATERDAG 15 OKTOBER IS ER WEER EEN HELE BOEL TE DOEN
Van 10.00 – 15.00 uur
de leden van Welpen,Verkenners en Wilde Vaart: zijn van harte welkom.
vanaf 9.30 uur kun je aanmelden en om 10.00 uur vindt de opening plaats. Zorg dat je op tijd meldt!

ZONDAG 16 OKTOBER
Van 10.00 – 12.30 uur

vanaf 10.00 uur is er de mogelijkheid om te komen solderen. De kosten hiervoor bedragen € 5,-.

KOMEN DUS!
De Jota vindt plaats in de L'Avenir tegenover De Kuil 30 aan het Kalf in Zaandam.
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Wil je deelnemen aan deze dag(en)? Geef je dan op via de website
www.dewatergeuzen.nl onder kopje evenementen Inschrijven
Of Vul onderstaand strookje in en gooi dit samen met het inschrijfgeld van € 6,- (in een gesloten
enveloppe) met je naam er op in de witte brievenbus die naast de ingang van het schip hangt.

Dit kan t/m zaterdag 8 oktober. Voor de lunch wordt gezorgd.
Info: Robin Kleij 06-22423535 of www.dewatergeuzen.nl bij Jota
E-mail jota@dewatergeuzen.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik

van speltak

wil deelnemen aan de Jota 2016 en doe het geld in een gesloten enveloppe in de witte brievenbus
naast de ingang van het schip.
Ik kom zaterdag 17 oktober en betaal € 6,Ik kom zaterdag 17 oktober vanaf 18.00 uur en doe mee met de jota cross en betaal € 4,Ik kom zondag 18 (ook) om een elektronicawerkje maken en betaal hiervoor € 5,-
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