
In deze uitgave Bananendoos
Online tijdens de WJ
We zijn druk bezig met 
het voorbereiden van de 
website zoals we die tijdens 
de Wereld Jamboree willen 
gaan gebruiken. Heb jij nog 
een superleuk idee of tip 
voor deze “live”-website? 
Laat het ons dan weten via 
communicatie@wj2011.
scouting.nl

Heb jij vragen voor de 
contingentstaf? Stuur 
dan een mailtje naar: 
info@wj2011.scouting.nl

MEDEDELINGEN
Tijdens de WJ wordt er geswopt en swoppen leidt tot verzamelen. Ik 
vond op zolder mijn bananendoos met daarin naambandjes, insignes 
van kampterreinen, kampkranten, complete uniformen, dassen en vele 
andere kleine snuisterijen. 

Mijn vrouw snapt er niets van: 
“Wat moet je met die troep?” 
vraagt ze. Weg doen gaat niet 
zo makkelijk: aan elk item zit 
een verhaal over een kamp, een 
ontmoeting of een activiteit 
die me dierbaar is.  Swoppen 
gaat wat mij betreft ook over 
het delen van belevenissen met 
andere scouts: “Deze 

contingentsbadge staat voor 1450 
Nederlanders die samen naar de 

Wereld Jamboree in Zweden gaan 
en daar nieuwe vrienden maken.” 
Wat je ervoor terug krijgt, is een 
ander verhaal en een andere 
herinnering.

Swoppen is de Scoutingmanier 
om Scoutingbelevenissen uit 
te wisselen, om deelgenoot te 
worden van de Scoutingbeleving 
van anderen. Is dat niet mooi?

De komende tijd gaan we 
meer nieuwe 

Ook in Zweden zijn de voorberei-
dingen in volle gang! Er is nu 
definitief bekend hoeveel scouts 
er komende zomer in totaal op het 
terrein bij Rinkaby aanwezig zullen 
zijn: 38.000 scouts! Dat betekent 
dat één op de 29 mensen op het 
terrein een Nederlander is! Ook 
aan het programma wordt nu hard 
gewerkt. IST’ers kunnen zich nu ook 
opgeven om te helpen bij de opbouw 
en afbraak van het terrein. Meer 
informatie hierover vind je verderop 
in de nieuwsbrief.
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Tijdens het contingentskamp, de 
voorreis en de Wereld Jamboree 
slapen alle troepen in de speciaal 
ontworpen contingentstent.  
Zo’n unieke tent kan na de Wereld 
Jamboree van jou zijn. 
En daarmee een herinnering aan  
een fantastisch kamp!

Jij als lid van het Nederlands 
contingent kunt de tent nu al 
bestellen voor € 85,- per stuk. 
De tent wordt geleverd na afloop  
van de Wereld Jamboree.  
Later hoor je hoe dit gebeurt.

In totaal zijn er 600 zo goed als 
nieuwe tentjes beschikbaar voor 
de verkoop. Als je een tentje koopt 
kunnen we niet garanderen dat 
de tent die je krijgt door jezelf 
gebruikt is tijdens de WJ. Je slaapt 
nu eenmaal met z’n tweeën in een 
tentje. Iedereen gebruikt zijn/haar 
tentje natuurlijk netjes tijdens de 
voorreis en de WJ en ruimt hem ook 
weer netjes op. Maar wij kunnen niet 
garanderen dat het gebruikte tentje 
dat je koopt, helemaal compleet is.

De tent bestel je via een formulier in 
Scouts Online. Wees er snel bij want 
OP = OP! Overigens mag je ook 
meer dan één tent bestellen!

Bestel nu 
    je eigen 
  contingentstent!

op = op!
Vragen?

info@wj2011.scouting.nl

Specificatie van de tent
De tent is speciaal voor ons gemaakt en heeft  
een uniek Nederlands contingentsdesign.

Materiaal
•  Buitentent: ademend katoen/polyester 185 g/m²; 
•  Binnentent: ademend katoen/polyester
•  Grondzeil: PE
•  Stangen: Glasfiber Ø 9,5 mm en staal Ø 16mm

Afmetingen
•  Buitentent 395 x 220 x 130/140 cm
•  Binnentent: 210 x 210 cm
•  Gewicht: 9,9 kg 
Inclusief kuipzeiltje voor de voortent.

UNIEKE AANBIEDING! UNIEKE AANBIEDING! UNIEKE AANBIEDING! UNIEKE AANBIEDING! WARNING!

UNIEKE AANBIEDING! UNIEKE AANBIEDING! UNIEKE AANBIEDING! UNIEKE AANBIEDING! WARNING!

€85,-
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Bananendoos
Online tijdens de WJ
We zijn druk bezig met 
het voorbereiden van de 
website zoals we die tijdens 
de Wereld Jamboree willen 
gaan gebruiken. Heb jij nog 
een superleuk idee of tip 
voor deze “live”-website? 
Laat het ons dan weten via 
communicatie@wj2011.
scouting.nl

Medische informatie
De medische informatie van 
de inschrijfformulieren is 
inmiddels doorgegeven aan 
Zweden. Als er nog zaken 
wijzigen, geef dit dan direct 
door aan gezondheid@
wj2011.scouting.nl, dan komt 
de informatie toch nog op  
    de goede plek terecht.   
    Het is voor iedereen     
   belangrijk, dat de    

 informatie up-to-date is.

MEDEDELINGEN
Tijdens de WJ wordt er geswopt en swoppen leidt tot verzamelen. Ik 
vond op zolder mijn bananendoos met daarin naambandjes, insignes 
van kampterreinen, kampkranten, complete uniformen, dassen en vele 
andere kleine snuisterijen. 

Mijn vrouw snapt er niets van: 
“Wat moet je met die troep?” 
vraagt ze. Weg doen gaat niet 
zo makkelijk: aan elk item zit 
een verhaal over een kamp, een 
ontmoeting of een activiteit die 
me dierbaar is.  Swoppen gaat wat 
mij betreft ook over het delen van 
belevenissen met andere scouts: 
“Deze contingentsbadge staat voor 
1450 Nederlanders die samen naar 
de Wereld Jamboree in Zweden 
gaan en daar nieuwe vrienden 
maken.” Wat je ervoor terug 
krijgt, is een ander verhaal en een 
andere herinnering.

Swoppen is de Scoutingmanier 
om Scoutingbelevenissen uit 
te wisselen, om deelgenoot te 

worden van de Scoutingbeleving 
van anderen. Is dat niet mooi?

De komende tijd gaan we meer 
nieuwe herinneringen maken, die 
horen bij de spulletjes van het 
Nederlands contingent. Deze op 
zich al mooie spullen krijgen dan 
nog meer glans. Als er iemand 
een contingentsbadge met twee 
jaar goede herinneringen aan 
de voorbereidingsperiode wil 
swoppen, dan hoor ik het wel!

Sander  
(en Wim)

Ook in Zweden zijn de voorberei-
dingen in volle gang! Er is nu 
definitief bekend hoeveel scouts 
er komende zomer in totaal op het 
terrein bij Rinkaby aanwezig zullen 
zijn: 38.000 scouts! Dat betekent 
dat één op de 29 mensen op het 
terrein een Nederlander is! Ook 
aan het programma wordt nu hard 
gewerkt. IST’ers kunnen zich nu ook 
opgeven om te helpen bij de opbouw 
en afbraak van het terrein. Meer 
informatie hierover vind je verderop 
in de nieuwsbrief.
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De tweede en laatste ronde van 
sponsorartikelen is weer voorbij.  
Op dit moment worden alle door  
jullie bestelde items verzameld zodat 
we ze op het contingentskamp kunnen 
uitdelen. We willen jullie bedanken 
voor het flink verkopen van de unieke 
items! Hopelijk heeft deze actie een 
mooie aanvulling kunnen leveren op 
jullie deelnamebijdrage!

Dit was de laatste mogelijkheid voor 
jullie om sponsorproducten en badges 
voor de Wereld Jamboree aan te 
schaffen. Heb je nog vragen over  
het verloop van de actie? Mail ons.

Topverkoopster!
Nadat Linda van de Banaantjes bij de 
eerste ronde de meeste producten had 
verkocht was het nu spannend wie 
bij de tweede ronde het meeste kon 
(ver)kopen. Sanne van de Kokindjes 
verkocht de meeste artikelen 
waaronder een heel aantal knuts! 
Sanne: (snoep)goed gedaan!

JAMBOREENYHETER
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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
Petra Françoise

Secretariaat
Petra is de persoon die elke dag alle mails leest, die aan het 
Nederlands contingent gestuurd worden. Elke vraag, die 
je ooit naar info@wj2011.scouting.nl hebt gestuurd, is bij 
Petra beland. Naast mailen is Petra ook verantwoordelijk 
voor onze aanmelding in Zweden en allerlei andere 
administratieve zaken. Ze wordt hierbij ondersteund  
door Françoise, die voor Scouting Nederland werkt.

Het Nederlands contingent:  
Wie zijn dat?

Tweede en laatste ronde 
sponsorproducten!
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het contingentskamp  

zijn bij het Holland House 

nog sponsorartikelen 

te koop!
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Natuurlijk houden we jullie op de hoogte met jullie eigen 
speciale nieuwsbrief. Maandelijks ploft hij op de 8e in je 
mailbox. Dus... houd hem in de gaten en blijf op de hoogte!

Nieuwe nieuwsbrief

Twijfel je of je nog wel naar Zweden moet gaan?  
Voor alle typisch Zweedse producten hoef je het niet  
te doen, die kan je gewoon bestellen. Kijk maar op  
www.swedishop.eu voor eten en andere zaken. 
Of op zweeds-feest.bellatio.nl voor een Zweeds feestje. 

En wat je niet kan bestellen? Alle gezelligheid, 
bijzondere ontmoetingen, een top-programma en 
36 onvergetelijke deelnemers. Ga dus vooral wel mee 
naar de Wereld Jamboree!

Zweden in Nederland?

Nederlandse gezelligheid

Na een gezellige vrijdagavond stond 
op zaterdag een druk postenspel op 
het programma, waarbij de troepstaf 
elkaar nog beter leerden kennen, 
maar ook meer over de verschillende 
streken van Nederland te weten  
kwam. Ook de avondmaaltijd 
was typisch Nederlands: heerlijke 
Hollandse stamppotten!  
De avond was gevuld met Nederlandse 
muziek in een oer-Hollandse sfeer met 
een vleugje carnaval.

Op de zondag konden de stafteams 
tussen de vergaderingen door buiten 
in de vrieskou nog zelf snoepjes 
maken. Soms lekker, maar in alle 
gevallen waren de resultaten bijzonder. 
Er was veel tijd voor bijkletsen en 
gezelligheid dit weekend en dat 
hebben alle deelnemers in hun 
troepweekenden waarschijnlijk  
ook gedaan.

TROEPSTAF

Voor de 3e keer kwamen de troepstafleden bij elkaar. Dit keer 
was het thema van het troepstafweekend de snoepwinkel,  
in thema van de troepnamen. 
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Met een digi-tintje
3e TROEPWEEKEND

Alweer een stap dichter bij de Wereld 
Jamboree! Iedere troep, behalve 
de Honingdropjes, hebben nu hun 
derde en laatste troepweekend gehad. 
Een greep uit de digitale reacties:

doc_nl Marc Elvery
De #banaantjes 
zitten klaar voor 
het overwinnings-
maal! #wj2011

wj2011nl WJ 2011 NL
WJ2011nl Alle snoepjes,  

heel veel plezier tijdens  
het troepweekend! #WJ2011
 

Tumtumswj2011 Tumtums 
Tumtums hadden pas  

een overwinningsmaal wij zijn uit  
eten geweest dus ook geen corvee!!  
@wj2011 #cyberhike

 
wjToffees Toffees
Met zijn alle in het net aan 

het galadiner, #cs #wj2011 is ook 
aangeschoven #Tofweekend met 
#apenkoppen en @groteperen 

LolliesWJ2011 Lollies
@muntdroptroep @tomnijboer 

Ook de Lollies zijn er weer helemaal 
klaar voor! Nu zelfs met Twitttterr

muntdroptroep muntdroptroep
#cyberhike in volle gang! 

Dankzij de helden van de Graaf  
Floris V zijn Muntdropjes online 
#dontask Opdrachtprintjes vliegen 
voorbij #wj2011

muntdroptroep 
muntdroptroep

eerste doe opdracht? 
#cyberhike

Honingdrop  
Honingdrop WJ2011

Troepstafweekend was geslaagd!  
Op naar het 3e troepweekend en 
contingentskamp!  
En natuurlijk #wj2011!
#wsj2011 #27dagen- 
volmetwjprogramma
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Contingentskamp
Het contingentskamp vindt tijdens 
Hemelvaart plaats, namelijk 2 t/m 5 juni 
2011. We zijn voor dit te gekke kamp 
welkom op labelterrein Ada’s Hoeve in 
Ommen. Heb jij op 3 juni gewoon les en 
heb je moeite met vrij vragen? Stuur 
 een mailtje naar info@wj2011.scouting.nl
en we proberen je te helpen. Het 
contingentskamp is het laatste moment 
dat we elkaar zien voor vertrek en samen 
zullen we er voor zorgen dat het een te 
gekke ervaring wordt voor we op reis 
gaan naar Denemarken en Zweden.

ADA’S HOEVE, OMMEN
Tum Tums

Lollies

Muntdrop

Muntdrop

Honingdrop

EXTRA DIKKE EDITIE!



Team Holland House is de voor-
bereiding met de ploeg IST’ers ook 
begonnen. Op de kennismakingsdag 
bij Manitoba in Leusden druppelen 
ze ’s morgens vroeg langzaam binnen. 

Na veel informatie nemen Wim en 
Sander de “Ik hou van Holland”-quiz 
voor hun rekening. Weet jij hoe vaak 
de koningin vegetarisch eet? Natuurlijk 
was er nog veel meer te vertellen:  
over het programma, over het eten, 

over de inrichting van het Holland 
House en over de sociale hygiëne. 
En zelfs na al die informatie waren er 
nog een boel vragen.

Het was een bijzonder geslaagde dag. 
Met zo’n ploeg IST’ers en met zo’n 
werkgroep kan er met het Holland 
House niets meer mis gaan. Carnavals-
feestavond, koffie, Koninginnedag, 
poffertjes en ga zo maar door.  
Te veel om op te noemen!

INTERNATIONAL SERVICE TEAM PAGINA 1/2

Helpen met opbouwen?
Als IST’er is het mogelijk om mee te helpen bij de opbouw van de 

Wereld Jamboree! Voor zowel de opbouw als de afbraak zijn er 

namelijk mensen nodig. Kijk snel op de website van de Zweedse 

organisatie en geef je op! Het kost je alleen flink wat energie.

Vergeet je niet om de safe from harm-cursus op  
internet te doen? Zonder certificaat komje het WJ-terrein 
écht niet op. Dus ga er even voor zitten en verdien dat 
certificaat. De cursus staat op http://safefromharm.se

Safe from what?

In deze uitgave
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Team Holland House 
van start!

EXTRA DIKKE EDITIE!

http://www.worldscoutjamboree.se/index.php/en/get-involved/builders.html
http://safefromharm.se


Heb jij je vervoer naar Zweden 
al geregeld? Alle soorten vervoer 
hebben  voor- en nadelen, maar 
de volgende informatie is zeker 
belangrijk. Houd bij je planning 
rekening met de entry points naar 
het Jamboreeterrein.

Vliegtuig: entry points bij het vliegveld 
van Kopenhagen (CPH) en van Malmö 
(MMX), Kristianstad (KID), alleen 
voor luchtpassagiers. Vervoer naar het 
Jamboreeterrein wordt verzorgd.

Trein: entry point bij het station 
van Kristianstad. Vervoer naar het 
Jamboreeterrein wordt verzorgd.

Bus/auto: entry point in de buurt van 
het Jamboreeterrein, parkeren in de 
buurt is mogelijk.

Boot: haven van Åhus 

Het Nederlands contingent biedt de 
mogelijkheid om met een bus mee  
te gaan voor de heen- en terugreis. 
Meer informatie vind je hier.
 Boek sowieso je vervoer op tijd!

INTERNATIONAL SERVICE TEAM PAGINA 2/2

Jij hebt de data van het contingentskamp vast al vrij 
gehouden in je agenda? Van 2 t/m 5 juni komt het hele 
contingent bij elkaar in Ommen en daar hoor jij ook 
bij. Voor IST’ers wordt er een speciaal programma 
georganiseerd. Dus… zorg dat je erbij bent!

Je hoeft geen mails te sturen met de vraag, of er  
nog IST’ers nodig zijn om mee te helpen tijdens  
het de voorreis. Bij Programma en bij Logistiek & Inkoop 
zijn al voldoende helpende handjes. Er komen nog 
vacatures voor het contingentskamp, als deze bekend 
worden dan.horen jullie dat natuurlijk als eerste!

Contingentskamp: ook voor jou!

Geen vacatures voor  
de voorreis

In deze uitgave
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Eureka? 
Uitvindingen uit Zweden
Natuurlijk doen de inwoners van 
Zweden belangrijke uitvindingen! 
Lees maar mee… Je had er vast geen 
idee van, dat deze uitvinders uit 
Zweden kwamen. Alfred Nobel ken 
je misschien wel, maar de volgende 
uitvinders en hun uitvindingen zijn 
ook zeker belangrijk te noemen:

Anders Celsius (1701-1744)
De uitvinder van de thermometer  
met 100-punten schaal.
Gustaf Erik Pasch (1788-1862)
De uitvinder van de lucifer.
Alfred Nobel (1833-1896)
De uitvinder van dynamiet en  
insteller van de Nobelprijs.
Lars Magnus Ericsson (1846-1926) 
Uitvinder en oprichter van 
telecomreus Ericsson.
Rune Elmqvist (1906-1996)
Uitvinder van de pacemaker.

ZWEEDSE FEITJES

0  - noll
1  - ett
2  - två
3  - tre
4  - fyra
5  - fem
6  - seks
7  - sju
8  - åtta
9  - nio
10  - tio
Vandaag  - idag
Morgen  - imorgon
Gisteren  - igår
Ochtend  - morgonen
Middag  - eftermiddagen
Nacht  - natt

Leer alvast een beetje Zweeds!
ZWEEDSE TAAL

In deze uitgave
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VOLG ONS OP TWITTER, HYVES ÉN FACEBOOK!

Hoppa!
Ik ben niet zo best in aftellen, maar 
de tijd gaat nu supersnel! Ik ben net 
terug van m’n troepweekend. Echt 
vaag, het is net alsof je die mensen al 
jaren kent. En niemand kijkt er raar 
van op als ik weer barst van de vragen, 
rondjes loop te rennen of alweer maar 
drie uur geslapen heb. Stuiterbal-
stuiterbal-stuiterbal, dat ben IK!

En man, dat stil zitten was weer 
moeilijk. En dan ook nog luisteren 
en je mond houden. Pfff… was wel 
interessant enzo, maar ik had nog 
heel veel meer vragen. Maar oké, 
daar kom ik nog wel achter. M’n 
buddy is ook lachen trouwens, die 
is wel relaxed. Het weekend was 
verder weer top: oefenen voor de 
contingentspresentatie was ook 
lachen. Niemand vond het raar dat 

ik wel uit m’n dak wilde gaan op die 
trancemuziek. Verder nog dingen 
geknutseld, informatie over de 
voorreis en over de WJ en weer weinig 
slaap. Ik en nog een paar gingen  
’s nachts gewoon doorfeesten! 

Kauwgumpjes zijn nog steeds kicken!
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!
 20 juli: vertrek
 21 t/m 23 juli: voorreis
 24 t/m 27 juli: HoHo
 28 juli t/m 7 augustus: WJ

November Reünies

2015 WJ Japan

AGENDA
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