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Gott Nytt År!
Messen in Zweden
Wil jij, als echte scout, je 
zakmes meenemen naar de 
Wereld Jamboree? Denk 
er dan wel aan, dat er in 
Zweden en Denemarken 
strengere wetten gelden  
voor messen. Zo is de 
maximale lengte van het 
lemmet 7 centimeter. Kijk 
dus goed voor vertrek welke 
messen je bij je mag hebben! 
Ook is het niet de bedoeling, 
dat je met je mes bezig bent 
op plekken waar dat niet 
nodig is.

Leuke sms’jes?
Het Nederlands contingent 
stuurt af en toe sms’jes, die 
leuk en gezellig bedoeld 
zijn. Als je ze niet meer wilt 
ontvangen, laat het dan weten 
aan info@wj2011.scouting.nl, 
dan ontvang je ze niet meer.

MEDEDELINGEN
2011 is begonnen en de Wereld Jamboree komt nu écht 

dichterbij! Het wordt tijd om na te denken over wat er 
allemaal precies gaat gebeuren en wat je mee moet nemen.

Afgelopen feestdagen 
zullen er vaak 
nuttige wensen op de 

verlanglijstjes hebben 
gestaan: een financiële 

bijdrage of praktische spullen 
die goed van pas komen in het 
mooie Scandinavië. Een stevige, 
ruime rugzak bijvoorbeeld, omdat 
ouders nu wel snappen dat een 
koffer met wieltjes niet tof is, of 
anti-muggenspul of een extra 
kledingsetje of nou ja, zo kunnen 
we nog wel een tijdje doorgaan. 
Qua goede voornemens is het een 
stuk makkelijker, je kunt die van 
ons wel raden:

We gaan er een spetterend WJ-
jaar van maken! Er komt nog een 
laatste voorbereidingsweekend 

voor de troepen en als aanloop 
naar de WJ natuurlijk het 
contingentskamp met Hemelvaart! 
In juli wordt het dan helemaal 
smullen: met z’n allen naar 
Zweden en de jeugddeelnemers 
eerst nog naar Denemarken. Wij 
zien er al vol genoegen naar uit.

Wim & Sander

Home Hospitality
Niet alleen de Nederlandse deel-
nemers gaan op Home Hospitality. 
Ook de leden van het Britse 
contingent krijgen dit aangeboden. 
Zij gaan niet in Denemarken 
op HoHo, maar onder andere 
in Nederland. Het UK-contingent 
is op zoek naar 400 gastgezinnen 
in Nederland. Misschien wil jij na de 
Wereld Jamboree wel twee Britse 
scouts over de vloer. Kijk snel op onze 
website voor meer informatie!

Safe from Harm
De Zweedse organisatie heeft een 
“Safe from Harm”-cursus verplicht 
gesteld voor alle medewerkers aan 
de Wereld Jamboree in de strijd 
tegen kindermishandeling. Alle 
contingentstaf, troepstaf en IST’ers 
krijgen binnenkort informatie over hoe 
ze deze cursus online kunnen volgen.
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Nieuws van het  
Nederlands contingent

Op de Wereld Jamboree wordt veel 
‘geswopt’. Swoppen is een 
Scoutingwoord voor ruilen. Dassen, 
badges en zelfs hele uniformen kun 
je ruilen tegen andere leuke dingen 
die jij nog niet hebt. Natuurlijk mag 
je op de Wereld Jamboree niet je 
contingentskledingpakket of -das 
swoppen, maar we willen je wel op weg 
helpen. Daarom zijn er op dit moment, 
samen met de sponsorartikelen, extra 
contingent- en troepbadges te koop. 
Deze badges zijn altijd geliefd op de 

Wereld 
Jamboree 
en kun je 
dus makkelijk 
swoppen.  
Klik hier als je de badges wilt bestellen! 
Je kan de badges natuurlijk ook al in 
Nederland swoppen of verkopen.

De bestelde spullen worden tijdens 
het contingentskamp (2 tot 5 juni 2011) 
geleverd. Op het contingentskamp 
krijg je ook je kledingpakket uitgereikt.
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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
Jos MarijeChess Peter

Team Troepstaf-/IST-coördinatie
Jos, Chess, Marije en Peter zijn de heren en dame van 
Troepstaf-/IST-coördinatie (TSIST). Het team TSIST 
is verantwoordelijk voor de selectie en begeleiding van 
de troepstaf en IST’ers. Zo hebben ze alle 100 troepstaf 
aangenomen en hebben ze ervoor gezorgd dat we zoveel 
enthousiaste IST’ers mogen meenemen naar Zweden.  
Als de stafleden of IST’ers een probleem hebben, kunnen  
ze altijd terecht bij dit gezellige team.

Het Nederlands contingent:  
Wie zijn dat?

Wil jij ‘swoppen’ op de Wereld Jamboree?
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Bestellen van extra  

badges én sponsor- 

artikelen kan nog tot en 

met 19 februari 2011!

http://wj2011.scouting.nl/index.php/sponsorartikelen1.html
mailto:communicatie@wj2011.scouting.nl
mailto:communicatie@wj2011.scouting.nl


Hopelijk zijn jullie allemaal flink uitgerust van de 
Kerstvakantie en hebben jullie voldoende energie 
gekregen van de Kerstman om klaar te zijn voor het 
derde en laatste troepstafweekend! Samen gaan we 
er nog een fantastisch weekend van maken, zodat 
jullie helemaal klaar zijn voor het troepweekend en 
contingentskamp en natuurlijk de Wereld Jamboree!

Laatste troepstafweekend

Banaantjes

In gesprek met ...

Wat is je WJ-ervaring?
Troepleider bij de WJ in Thailand  
en Engeland.

Grootste uitdaging?
Van de deelnemers een hechte troep 
maken en ze goed voorbereiden.

Wat heb je geleerd bij de vorige WJ’s?
Alles kan veranderen en er staat niets 
van tevoren vast. Je leert relativeren en 
genieten van het onverwachte.

Waar verheug je je op?
Het ontmoeten van mensen van over 
de hele wereld. Het International food 
festival is één van mijn hoogtepunten.

De WJ in één woord?
Lol

Doel tijdens de WJ?
De deelnemers zoveel mogelijk lol 
laten beleven.

Tip voor het contingent?
Neem de tijd om ervan te genieten!

TROEPSTAF

Huub van de Zande (41),
troepleider Banaantjes

Team Communicatie wil graag alles weten, dus ook als 
jullie troep in het nieuws is geweest. Stuur het (ingescande) 
krantenartikel naar ons toe, want ook dit hoort bij de 
herinneringen, die we na de Wereld Jamboree willen 
vastleggen.

Als je vragen hebt over het aanleveren, stuur dan een 
mailtje naar communicatie@wj2011.scouting.nl

In de spotlights?
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Lekker eten in Zweden?
IN THE PICTURE

SPONSORARTIKELEN RONDE 1
Tijdens de vorige ronde sponsor- 
artikelen was Linda van de 
Banaantjes onze topverkoper! 
Zij (ver)kocht individueel 
de meeste artikelen. Linda, 
(snoep)goed gedaan!  
Wie van jullie wordt tijdens 
deze ronde onze topverkoper?

SPONSORARTIKELEN RONDE 2
Flink wat deelnemers hebben in de eerste 
ronde van de sponsorartikelen goed geld 
verdiend. En er is nog een tweede kans, 
want ronde 2 is al van start!

Als je je bestelde 
sponsorsartikelen van 
ronde 1 nog niet hebt, 
laat het dan weten via 
info@wj2011.scouting.nl.

In deze uitgave

Tijdens de Wereld Jamboree ga 
je koken met je patrouille. Alle 
kookspullen leen je van de  
Zweedse organisatie, 
maar je moet wel zelf 
boodschappen doen.  
Met je patrouille ga je 
naar de supermarkt om  
te shoppen. 

Iedere patrouille krijgt een soort 
creditcard. Met de Jamboree-
punten op deze kaart kan je 
dan je dagelijkse eten kopen. 
Natuurlijk wordt er voor een 
WJ-receptenboek gezorgd en 
ook met alle mogelijke diëten is 
rekening gehouden. 

Dus… jullie kunnen koken wat je  
lekker vindt. Maak een lekker Zweeds 
gerecht of kook een lekkere nasi.  
Genoeg mogelijkheden dus.  
Eet smakelijk alvast!

Smaklig
  måltid!
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Benieuwd welke  

artikelen je kunt  

(ver)kopen in ronde 2?  

Kijk dan gauw op  

de website!

mailto:info%40wj2011.scouting.nl?subject=Sponsorartikelen%20%7C%20ronde%201
http://wj2011.scouting.nl/index.php/sponsorartikelen1.html
http://wj2011.scouting.nl/index.php/sponsorartikelen1.html


Het contingentskamp is voor alle 
leden van het Nederlands contingent, 
dus ook voor IST’ers. Het vindt 
plaats van 2-5 juni 2011 in Ommen. 
Tijdens dit kamp liggen er genoeg 
mooie kansen voor jullie: jullie 
kunnen niet alleen meehelpen 
met de ondersteuning en met het 
programma, er zal ook voor jullie een 
programma zijn. 

Een klein groepje IST’ers gaat aan 
de slag om voor de andere IST’ers 

een goed programma neer zetten. 
Tijdens het contingentskamp gaat 
het niet alleen om het meehelpen, 
maar zeker ook om het meebeleven. 
Binnenkort krijgen jullie een 
digitale vacaturekrant met alle 
meehelpmogelijkheden voor IST’ers. 

Tijdens het contingentskamp krijgen 
de IST’ers ook hun kledingpakket. 
Als IST’ers sponsorartikelen besteld 
hebben, worden die ook tijdens dit 
kamp uitgedeeld.

INTERNATIONAL SERVICE TEAM

Rare wet?
Maak je tijdens de Jamboree geen zorgen om water. Er is in Zweden 

een wet, die het verbiedt om geld te vragen voor water! Voor het 

schijfje citroen of het blokje ijs mag wel geld gevraagd worden. 

IKEA levert niet alleen bouwpakketten 
voor meubels, ze verkopen ook alles wat 

je nodig hebt om primitief vuur te kunnen maken. Roland 
(Toffees) leverde de tip voor dit leerzame filmpje, helemaal 
in thema van Simply Scouting!

Primitief vuur maken met IKEA?
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Contingentskamp  
voor IST’ers?

http://www.youtube.com/watch?v=rzXOVbYUamc


Muziek
Iedereen kent wel wat Zweedse 
muziek. Maar… misschien weet je 
niet, dat deze muziek uit Zweden 
komt. Het is niet alleen het land van 
de volksmuziek, maar ook de Zweedse 
popmuziek en de heavy metal zijn 
internationaal bekend.

Natuurlijk 
hebben ze 
in Zweden 
volksmuziek 
en traditionele 
dansen, zoals 
de polka en 
de mazurka, 

begeleid door de accordeon, klarinet, 
nyckelharpa en hurdy-gurdy. De 
Zweedse popband die bij ons het 
bekendste is, is ABBA. Verder zijn 
er ook flink wat Zweedse heavy 
metal-artiesten bij ons bekend, zoals 
Shining. Maar ook de popgroepen 
Roxette, Army of Lovers en the 
Cardigans hebben in Nederland hits 
gescoord. 

ZWEEDSE FEITJES

Duur  - dyrt
Goedkoop  - billigt
Ik wil het niet  - Den vill jag inteha
U bedriegt mij  - Du lurar mig
Ik neem hem  - Jag tar den
Mag ik een papieren zak?  - Kan jag få en papperspåse?
Verstuurt u ook  - Kan du fakta till utlandet?
internationaal?  
Ik heb nodig…  - Jag behöver…
Ik wil graag een Engels- - Jag behöver en Engelsk-
Zweeds woordenboek     Svensk ordbok.

Leer alvast een beetje Zweeds!
ZWEEDSE TAAL

Zweedse vraagDeense

vertaling  
“Hoe kom ik  

in Kopenhagen?”

Nyckelharpa
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VOLG ONS OP TWITTER, HYVES ÉN FACEBOOK!

Kerst is cool!
De tijd gaat echt supersnel. Gelukkig 
maar! Zoef… Sinterklaas… zoef… 
Kerst… zoef… Oud&Nieuw! En 
hoppa, het is 2011! Kerst was wel 
lachen: ik kreeg ‘n Wereld Jamboree 
T-shirt, die kan je in Zweden bestellen 
geloof ik. En met Sinterklaas had ik 
ook een surprise in de vorm van een 
megapak kauwgum. Je weet wel, van 
mijn troep: de Kauwgumpjes!

Met Oud&Nieuw wilde ik naar al 
m’n troepleden sms’en, maar dat 
werkte voor geen meter. Was het 
hele contingent aan het sms’en ofzo? 
Een paar van die gasten wonen bij 
mij vlakbij, dus die heb ik wel even 
opgezocht. Proosten in het Zweeds 
enzo en mekaar een topjaar wensen. 
Ik zag in m’n agenda, dat ik in het 
1e weekend van februari weer een 
troepweekend heb.  
Helemaal super!  

Ik heb alleen nog niets van de 
troepstaf gehoord. Ik ga ze meteen 
even mailen!

Nog zes maanden, 
dan zitten we in 
Denemarken.  
Dan Hoho, dan WJ 
en dan weer naar 
huis. Maar daar 
wil ik echt nog 
niet aan denken. 
Kauwgumpjes 
zijn nog 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
Januari  28, 29 en 30
 Derde troepstafweekend

Februari  Derde troepweekend

Juni 2 , 3, 4 en 5 juni:
 Contingentskamp

Zomer Voorreis & Wereld Jamboree!

November Reünies

2015 WJ Japan

AGENDA
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Kijk voor meer

WJ artikelen  

op de website!

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
http://shop.worldscoutjamboree.se/

