CADEAUSPECIAL

2020

Sinterklaas shopt bij ScoutShop!
De mooiste cadeaus voor de
kerstdagen
Kwantumkorting op de
leukste groepscadeaus

Je steunt Scouting in Nederland met je aankoop

14 échte winkels

Producten speciaal getest door en voor scouts

FLUITJE
ScoutProof

BEVERS

€ 2,00 / art.nr 32045

INSECTENKIJKER

RUGZAK SCOUTING 10

Ontdek allerlei kleine
beestjes in de natuur.

Verkrijgbaar in rood en zwart
Superhandig rugzakje van 10 liter
met meerdere vakjes. Ideaal voor
een dagje of nachtje weg.

€ 3,50 / art.nr 72576

van € 14,95
voor € 9,95 / art.nr 40234 - 40235

STOEPKRIJT
6 kleuren

€ 1,75 / art.nr 80862

WWW.SCOUTSHOP.NL

BEVERBENDE KAARTSPEL

Spannend geheugenspel. Scoor de minste
strafpunten, terwijl je maar twee van je
vier kaarten kent. Actiekaarten brengen
daar verandering in.

€ 10,95 / art.nr 80345

de leukste
scoutingcadeaus

SLEUTELHANGER
STUITER
€ 2,00 / art.nr 33060

ScoutShop is dé winkel van Scouting Nederland.
De opbrengsten van de ScoutShop komen voor 100% ten
goede aan Scouting in Nederland. Bij ScoutShop vind je niet
alleen alles wat je voor Scouting nodig hebt, maar ook de
leukste cadeaus voor Sinterklaas en Kerst! Shop online op
ScoutShop.nl of bezoek één van onze (mobiele) winkels.

VANAF

€ 4,95

SURVIVAL
ARMBAND

Verkrijgbaar in blauw en rood
Stoere armband met
kompas, noodﬂuitje, vuurstarter en paracordtouw.

€ 5,95 / art.nr 34066 - 34061
€ 4,95 BIJ 15 STUKS OF MEER

HALLI GALLI

ZAKLAMP MET
KARABIJNHAAK

€ 14,95 / art.nr 80342

€ 4,95 / art.nr 35908

Sla op de bel zodra er 5
dezelfde vruchten te zien
zijn. Maar pas op als je te
vroeg slaat. Wie wint alle
kaarten?

Blauw, rood, groen of zwart
Zaklamp met LED-verlichting
van Expeditie Natuur. Voorzien van 9 led’s. Inclusief
batterijen (3x AAA).
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FUNBADGE LOGEREN
BIJ DE BEVERS
SURVIVALFLUIT

Fluit met witte LED. Voorzien
van kompas, thermometer,
vergrootglas, seinspiegeltje,
opbergvakje en draagkoord.

€ 3,95 / art.nr 32035

De eerste keer logeren bij de
bevers kan beste een beetje
spannend zijn. Heb je voor het
eerst gelogeerd bij de bevers?
Dan is deze funbadge een mooie
beloning waar bevers trots op
zullen zijn.

€ 3,00 / art.nr 50976

BEVERS

VIER DE FEESTDAGEN MET SCOUTSHOP!

CADEAUS TOT € 6,00

LEO DA VINCI SURVIVALGIDS

64 pagina’s voor jonge ontdekkers
Een survivaltocht is super! Een schuilplaats in het bos
bouwen, vissen, een wild dier tegenkomen, jezelf tegen
een lawine beschermen, met behulp van de sterren de
weg vinden, dierensporen herkennen... Dit boek vertelt
wat je in allerlei avontuurlijke situaties kunt doen, met
behulp van alles wat de natuur te bieden heeft.

€ 5,95 / art.nr 81022

GEHEIMCODE PEN

Wit
Met deze echte detective
pen schrijf je wel, maar zie
je niets. Om te zien wat
er geschreven staat heb
je het bijgeleverde UVlampje nodig. Werkt op 3x
knoopcelbatterij (inclusief).

€ 3,95

€ 3,50 VANAF 15 STUKS

MOPPENBOEK

art.nr 80843 - 80844

Het superleuke moppenboek
voor kinderen
Vertel de leukste moppen
aan je vriendjes in de klas
of bij het kampvuur! Dat
wordt zeker weten lachen.

€ 4,25 / art.nr 87241

KOMPAS KARABIJN
Stoere karabijnhaak met
kompas.

WWW.SCOUTSHOP.NL

€ 4,75 / art.nr 33031

SLEUTELHANGER KOMPASJE
Overal waar je heen gaat vind jij de weg
met dit handige kompasje voor aan je
sleutelbos.

€ 1,00 / art.nr 34002

CADEAUS TOT € 6,00

LEDEREN
ARMBANDJE
€ 2,00 / art.nr 36075

Psst. . staan doezpeje
cadeautjes alstje?
verlanglij

ZEEP MAKEN
In het thema ‘Zee’.

€ 12,95 / art.nr 80858

ANTI-STRESS BAL
Wereldbol

€ 3,95 / art.nr 33018

ZAKMES 3-IN-1

Klein zakmesje met vijl,
schaar, mes en voorzien van
karabijnhaak.

€ 4,95 / art.nr 38268

MINI
MONDHARMONICA
SCIENCE4YOU MINI KIT

Kristallen of parfums
Experimenteersetjes voor het maken van je eigen
parfum of kristallen.

€ 5,95 / art.nr 80358-80359

SCIENCE4YOU MINI KIT

Chemie
Met deze experimenteerset kan
je zelf 2 scheikundige proefjes doen!

€ 5,95 / art.nr 80357

Aan ketting
Leer spelen op deze minimondharmonica en maak
gezellig muziek bij het vuur.

€ 4,95 / art.nr 33040

OPINEL NO.7 KID

WELPEN

Rood, fuchsia of groen
Een mooi eerste zakmes
voor iedere welp. Met
zijn ronde punt is het
mes veilig in gebruik. RVS
en lichtgewicht. Ideaal
startersmes.

€ 12,95 / art.nr 38551

OPINEL NO.7 KID

Hout
Het startersmes van Opinel
met houten handvat.
Lichtgewicht en makkelijk in
gebruik.

€ 11,95 / art.nr 38553

ZAKMES HIKE

11-delig
Zakmes met o.a. mes, zaag,
blikopener en schaartje.

€ 6,95 / art.nr 38515

WWW.SCOUTSHOP.NL

JUNGLELIFE
KWARTET

Junglelife kwartet is het leukste
kaartspel voor kinderen. Met
mooie foto’s en leuke weetjes
over de vele bijzondere dieren
in de jungle. Hoe hard kan een
poema rennen? Hoe zwaar is
een chimpansee?

€ 7,95 / art.nr 80346

4M KIDZLABS
MICRO RAKET

Maak je eigen raket. Voeg
azijn en bakpoeder toe en
kijk hoe de raket de lucht in
vliegt. 3...2...1...GO!

€ 6,95 / art.nr 80860

Beleef
alles in de
natuur!

KAARTSPEL EZELEN

€ 9,95 / art.nr 80302

POWERPLUS
LADYBUG

Dynamo oplaadbare zaklamp
Met de ladybug heb je altijd
een werkende zaklamp bij
je op kamp of op vakantie.
Draai aan de hendel en de
ingebouwde dynamo laadt
zich op.

€ 6,95 / art.nr 35660

AVONTUUR en
plezier!
50 NATUUR
EXPERIMENTEN

50 MAGISCHE
GOOCHELTRUCS

€ 9,95 / art.nr 80347

€ 9,95 / art.nr 80348

Tuinen, parken en bossen
zitten vol geheimen. Met
deze 50 kaarten kom je
achter deze geheimen.

Met deze 50 kaarten word je
snel een echte goochelaar en
kun je je eigen goochelshow
opvoeren!

OUTDOOR KIDS

Huttenbouwen, sterrenkijken
of spoorzoeken
Met outdoorkids (her)
ontdek je samen de
natuur. Superleuk om als
ouder samen met je kind
te doen. Speur ‘s avonds
de sterrenhemel af, ga in
de natuur op zoek naar
pootafdrukken en bouw
een oerstevige hut, gewoon
in de tuin of in het bos.
Gegarandeerd plezier!

€ 12,50

art.nr 81026-81027-81028

WELPEN

Ezelen is een gezellig,
hectisch en snel spel voor
de hele familie.

WELPEN

GEVEN EN NEMEN

Verzamel de juiste
combinatie van
scorekaarten en probeer
deze vol te krijgen. En ben je
niet tevreden met je worp,
dan gooi je toch gewoon
opnieuw? Weet dan wel
dat de andere spelers van
al je herkansingen mogen
proﬁteren. Een meeslepend
spel, dat geluk en tactiek
combineert.

€ 14,95 / art.nr 80343

ZONKERS
BOUWPAKKET
METALEN
VLIEGTUIG

Bouw je eigen vliegtuig
van metalen onderdelen.
Geschikt voor kinderen
vanaf 8 jaar.

€ 3,50 / art.nr 80898

SCIENCE4YOU
GROENE
WETENSCHAP

Zonkers is een krankzinnig
en snel dobbelspel. Match
je dobbelstenen met de
afbeeldingen op de kaarten.
Wanneer de kaarten vol zijn,
of wanneer een speler zijn
laatste dobbelsteen heeft
geplaatst eindigt de ronde.
De speler met de meeste
dobbelstenen op een kaart
wint de ronde.

€ 14,95 / art.nr 80341

15 toﬀe natuurexperimenten die je zelf
kunt doen.

WWW.SCOUTSHOP.NL

€ 16,95 / art.nr 80355

SCIENCE4YOU
EXPLOSIE FABRIEK
KABOOM

Ben je klaar om zelf allerlei
ontploﬃngen te maken?
Deze experimenten zorgen
in mum van tijd voor een
knallend resultaat!

€ 14,95 / art.nr 80360

METALEN
BOUWPAKKET
SPORTWAGEN
€ 3,50 / art.nr 80907

SCIENCE4YOU
ECO SCIENCE
WINDENERGIE
Bouw een meter
hoge windmolen en
experimenteer met
windenergie.

€ 39,95 / art.nr 80356

POWERPLUS
CHAMELEON
SOLAR 6 IN 1 TOY

€ 17,95

WELPEN

Maak 6 verschillende
modellen die tot leven
komen door zonneenergie!

/ art.nr 80820

MINI LAB
ELEKTRONICA

Met deze Mini Lab
Elektronica set kun je 6
elektronische experimenten
uitvoeren. Leer alles over
een weerstand, condensator
en bouw zelf je wekker.

€ 12,95 / art.nr 80847

POWERPLUS
BEAVER HYBRIDE
SOLAR TOY SET

Met de Beaver bouwpakket
maak je een hybride
voertuigje dat beweegt (en
klimt!) op zonne-energie of
op bijgeleverde batterij.

€ 21,95 / art.nr 80821

75 SCHEIKUNDE
EXPERIMENTEN

75 veilig uit te voeren
experimenten. Maak
yoghurt, roomijs, zeep, kaas,
etc. Alle experimenten zijn
veilig uit te voeren zonder
chemicaliën maar met
alledaagse ingrediënten
zoals ei, bloem of water.

€ 27,95 / art.nr 80822

BOUWPAKKET
MOTORBOOT

Maak van een houten plankje
een bootje. Hoe gaaf is het als
die ook kan varen?

€ 8,95 / art.nr 80899

Voor de
nieuwsgierige
ontdekkers

MINI LAB SLIJM

Set om zelf zes verschillende
soorten slijm te maken:
glitterslijm, kleuren,
kleefdraad, stuiterballen,
scheetklei en maak slijm
zonder poeder.

€ 12,95 / art.nr 80823

100 JAAR WELPEN

VRIENDENBOEKJE

In dit vriendenboekje kun
je 30 van je allerbeste
(Scouting-)vriend(innet)jes
verzamelen. Je kunt ook je
vriendjes en vriendinnetjes
op school erin laten
schrijven en laten zien hoe
leuk Scouting is.

van
Dit vriendenboek is

oek
euk invulb
Een reuzel je Vriendjes
voor al
innetjes
en vriend

€ 4,95 / art.nr 70109

DRINKFLES

Een handige
drinkﬂes. Voorzien
van karabijnhaak
zodat je de ﬂes
makkelijk aan je
broek of rugzak
kunt hangen.

€ 2,50

€ 2,00 VANAF 10 STUKS

art.nr 40100

SLEUTELHANGER
Mowgli of shanti

€ 2,00 / art.nr 33046 - 33045

02-07-19 15:33
je Scouting.indd 1
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HOODIE 100
JAAR WELPEN

Verkrijgbaar in maat 140, 152
en S t/m 2XL
Coole hoodie met 100 jaar
welpen opdruk.

€ 22,50/ maat 140, 152
€ 27,50/ maat S t/m 2XL

VANAF

€ 22,50

WWW.SCOUTSHOP.NL

art.nr 2938

BADGE 100 JAAR
WELPEN
€ 2,00 / art.nr 50110

SLEUTELHANGER
Akela of baloe

€ 2,00 / art.nr 33047 - 33048

SLEUTELHANGER
Dahinda

€ 2,00 / art.nr 33049

inpaktip!

wordt je
Bij aankoop in één van onze winrkels
ing
je epakt.
cadeau op verzoek gratis voo even
raf
ag
Bij grotere aantallen gra wij datvooalle
s
gen
zor
contact opnemen. Dan
gt.
rli
klaa
je
voor

KINDER HOODIE

Navy, maat 140-152-164
Stoere hoodie met Scouting
Original print op de
voorzijde.

€ 24,95 / art.nr 2969

ZAKBOEKJE

De welpen bestaan 100 jaar en dat laten we binnen
Scouting niet zomaar voorbij gaan. Ontdek de speciale
jubileumeditie van het zakboekje welpen, feestelijke badges,
een vriendenboekje en nog veel meer unieke 100 jaar welpen
artikelen. Kijk snel op ScoutShop.nl/100jaarwelpen.

ting Nederland
bus 210
AE Leusden

31 (0)33 496 09 11
il info@scouting.nl
www.scouting.nl

ZAKBOEKJE
WELPEN

Jubileumeditie
De welpen bestaan 100
jaar! Dit vieren we met
een speciale feesteditie
van het welpenzakboekje.
Je vindt er korte
informatie over allerlei
Scoutingonderwerpen,
alle junglegebieden en
-dieren komen kort aan
bod en je vindt informatie
over verschillende
Scoutingtechnieken, zoals
de vriendschapsknoop.
Natuurlijk staat deze
jubileumeditie ook in het
teken van feest!

€ 4,95 / art.nr 70108

EXTRA
GROOT!

DEKENBADGE
100 JAAR WELPEN
Extra groot!
Extra grote badge van
13,5 x 11 cm voor op een
kampvuurdeken of als
aandenken. Dit collectorsitem mag niet ontbreken!

€ 6,50 / art.nr 50111

100 JAAR WELPEN

ZAKBOEKJE WELPEN

g! Scouting biedt
ten waarmee
uitgedaagd zich

DE WELPEN BESTAAN 100 JAAR!

SCOUTS / SURVIVAL

OPINEL NO.08

VICTORINOX
HOUTSNIJDEN

Zakmes RVS, ScoutProof
Eersteklas zakmes met
draaivergrendeling.

€ 23,50
art.nr 83121

€ 13,95 / art.nr 38555

VICTORINOX
SCOUTSMES

Hét mes voor waterscouts

MORA BASIC LTD
Met gratis mesketting!
Het multifunctionele zakmes EDITION 2020
van Victorinox voor scouts.
Geel

€ 29,95 / art.nr 38103

€ 19,95 / art.nr 38535

MORA FLOATING
KNIFE

€ 9,50 / art.nr 38100

VANAF

€ 2,50

MESSENSLIJPER

Slechts € 2,50 bij aankoop
van een zakmes!

€ 3,95 / art.nr 38705

MULTIFUNCTIONELE
SURVIVALTOOL

WWW.SCOUTSHOP.NL

€ 2,50 / art.nr 32534

VELDFLES
Groen PVC

€ 6,95

art.nr 31303

SURIVIVAL KIT

Waterdichte box met daarin
alles wat je nodig hebt om te
overleven.

€ 14,95 / art.nr 32532

OPVOUWBARE MOK
Olijf, inhoud 250 ml

€ 2,95 / art.nr 31200

Met ﬁrestarter
Altijd een ﬁrestarter bij de
hand. Stoere armband!

FUN NAAMBANDJES

€ 6,95 / art.nr 33086

€ 0,50 / art.nr 546..

Verkrijgbaar in veel
verschillende teksten

NU

€ 4,95

PIONIEREN

Pioniertechnieken leren of
je knopenkennis uitbreiden?

€ 12,50 / art.nr 71160
€ 7,95 / art.nr 87281

MACGYVER
FIRESTEEL

€ 9,95 / art.nr 35553

MINI PIONIEREN:
KATAPULT

Verkrijgbaar in verschillende
varianten!
In elk pakket zitten de
benodigde houtjes,
touwtjes en uitleg.

HET KNOPENBOEK

De meest voorkomende
knopen uitgelegd. 112
pagina’s boordevol knopen.

van € 9,95
voor € 4,95 / art.nr 87265

ZAKBOEKJE SCOUTS

Alles wat je moet weten als scout
altijd op zak!

€ 4,95 / art.nr 70207

€ 11,95 / art.nr 80879

MULTI SURVIVAL BOX

Met meer dan 13 handige tools,
waaronder een multifunctioneel
zakmes, vork, lepel, potlood,
schroevendraaier en meer.

€ 17,50 / art.nr 30087

VANAF

€ 2,50

FOSCO HANDBIJL
Slechts 350 gram!

€ 11,95 / art.nr 30038

PARACORD
KETTING

Met ﬁrestarter
Paracord ketting
met mini ﬁresteel en
schraper. Leuk voor om
je nek, functioneel tijdens al
je outdoor activiteiten.

€ 2,95 / art.nr 33082
€ 2,50 BIJ 15 STUKS OF MEER

SURVIVAL
VUURSTARTERKIT

Een goed begin van je
kampvuur met deze
vuurstarterkit.
LEDEN
€ 0,95
€ 1,50
art.nr 35621

SCOUTS / SURVIVAL

PARACORD
ARMBAND

SCOUTPROOF
HOOFDLAMP
SCOUTPROOF

De hoofdlamp heeft witte
en rode LED’s in vier
lichtstanden. De lamp is
verstelbaar waardoor jezelf
kan bepalen waar het licht
schijnt. De hoofdband is
verstelbaar.

€ 12,95 / art.nr 35726

SCOUTPROOF
PLAATKOMPAS

Plaatkompas met 2
schaalverdelingen, loep en
lineaal.

€ 7,95 / art.nr 34217

SET

WWW.SCOUTSHOP.NL

AANBIEDING

Toilettas + LED-lamp van € 28,45 voor: € 23,50
Toilettas + LED-lamp + Duﬄebag van € 58,40 voor: € 48,95

+
TOILETTAS

Roze of zwart
Door de handige ophanghaak kan je de toilettas
altijd ergens kwijt. Zelfs
aan een boom! Voorzien
van afsluitbare vakjes aan
de binnen- en buitenkant.

€ 13,50 / art.nr 40035

+
SCOUTPROOF
DUFFLE

SCOUTPROOF
LED-LAMP

€ 29,95 / art.nr 40299

€ 14,95 / art.nr 35710

Zeer degelijke weekendtas
of duﬄe. Met een inhoud
van 50 liter groot genoeg
voor al je bagage bij een
overnachting of weekendkamp.

3 Watt LEDlamp (130 lumen)
met twee lichtstanden.
De lamp is spatwaterdicht
(IPX4) Voorzien van handig
draagkoord en inclusief 3
AAA batterijen.

Ben je op zoek naar een goede én goedkope slaapzak of
slaapmat? Of heb je een nieuwe backpack nodig bij je kampeeruitrustig?
Dan zit je goed bij ScoutShop! Onze specialisten hebben extra voordelige
sets samengesteld met de meest essentiële benodigdheden voor een
kampeervakantie of zomerkamp. Alle sets zijn ScoutProof: een uitstekende
kwaliteit voor een scherpe prijs, getest voor en door scouts.

LEDEN

LEDEN

€ 54,95

€ 84,95
LEDEN

+

€ 49,95

+
LEDEN

€ 54,95

SCOUTPROOF
RANGER 350
SLAAPZAK

SCOUTPROOF
TREK LITE
SLAAPMAT

€ 59,95 / art.nr 39056

€ 54,95 / 3 cm / art.nr 37053 € 89,95 / art.nr 40264
€ 59,95 / 5 cm / art.nr 37055

Blauw of zwart
De ScoutProof Ranger
350 is een zogenaamde
4-seizoensslaapzak. De
isolatiewaarde van deze
slaapzak liggen tot net
onder het vriespunt
waardoor je het ook in de
winter comfortabel warm
hebt. Met het gewicht van
1,85 kilo is de slaapzak ook
nog te gebruiken bij het
backpacken. Een slaapzak
voor jaren kampeerplezier!

3 cm of 5 cm dik
De Trek Lite is een selfinﬂating slaapmat waarbij de
onderkant voorzien is van
antislip noppen. Het matje is
licht in gewicht en de
pakmaat is met 16x27,5 cm
super comptact en daarmee
ideaal voor vakanties,
kampen, trektochten en
hikes. Iets meer comfort? Ga
dan voor de slaapmat met 5
cm dikte.

SCOUTPROOF
EXPEDITION V
RUGZAK

65 liter
Backpack met een groot
hoofdvak, twee zijvakken,
bovenvak en twee
meshzijvakken voor een
drinkﬂes. De geïntegreerde
regenhoes heeft een
ScoutProof logo. De tas zelf
heeft diverse reﬂecterende
accenten. Geschikt voor
H2O drinksysteem. Traploos
verstelbaar rugsysteem en
heupband.

Slaapzak + Slaapmat 3 cm van € 104,90 voor: € 94,95

SET

AANBIEDING

Slaapzak + Slaapmat 5 cm van € 109,90 voor: € 99,95
Slaapzak + Slaapmat 3 cm + Rugzak van € 189,85 voor: € 174,95
Slaapzak + Slaapmat 5 cm + Rugzak van € 194,85 voor: € 179,95

SCOUTPROOF

KAMPEERVOORDEEL!

LEDEN

SCOUTING

€ 9,95

EENDJE WORLD
SCOUTING
TRAVEL ACTION BAG
Stoere groene ‘used look’
canvastas met Scouting
Original logo print. Deze tas
is zo ontworpen dat die te
gebruiken is als heuptas
maar ook als draagtas. Twee
vakken en bidonhouder.

ARMBAND

Niet alleen een superleuke
badeend, maar ook een
geweldig leuke dasring! Het
eendje heeft een subtiel
geprint Scouting-logo en
draagt een dasje.

World Scouting wit-paars
Armband met de tekst
‘Creating a Better World’ in
vijf verschillende talen. De
armband is omkeerbaar
en op beide zijden gedrukt,
dus beide kanten zijn te
gebruiken.

€ 3,50 / art.nr 05025

€ 2,50 / art.nr 33013

€ 12,50 / art.nr 40366

SLEUTELHANGER
SCOUTING
€ 2,00 / art.nr 33000

WWW.SCOUTSHOP.NL

PUZZEL SCOUTS &
SQUIRRELS

Puzzels van 1000 stukjes
Vrolijke Scouting legpuzzels
‘scouts & Squirrels’ om
bij regenachtige dagen te
maken. Verkrijgbaar in vier
verschillende uitvoeringen:
Zeescouts, Op kamp, World
Jamboree en De Bergen in.

€ 12,95

PEN TOOL 4-IN-1

Zwart of grijs
Niet alleen een pen
maar ook een waterpas,
meetlatje en kruiskop
schroevendraaier.

€ 3,75 / art.nr 33036

SCHROEVENDRAAIER

3-in-1 sleutelhanger
Deze sleutelhanger is tevens
een schroevendraaier. Met
drie verschillende bitjes die
je in de sleutelhanger kan
opbergen.

€ 4,50 / art.nr 33597

art.nr 72570-7257572577-72578

Van het aansteken van vuur
tot verhalen en recepten!

€ 15,95 / art.nr 81029

ZAKMESJE

Sleutelhanger
Mesje, ﬂesopener en klein
schaartje.

€ 5,95 / art.nr 33619

RAINBOW SCOUT
Dasring of naambandje

€ 6,00 / art.nr 07011
€ 0,50 / art.nr 54654

KAMPVUURDEKEN

Op zoek naar iets om in
de winter heerlijk warm
bij het kampvuur zitten én
een plek om al je badges
op te bevestigen? Scoor
dan snel dit heerlijk zachte
kampvuurdeken!

ZITTERIK
OPVOUWBARE
STOEL

Klein formaat maar groot
gebruiksgemak. Lichtgewicht
(305 gram!), oprolbaar en
makkelijk in gebruik.

€ 19,00 / art.nr 40137

€ 9,95 / art.nr 39048

ontdek deor
cadeaus voouts!
echte sc

FUNBADGES

Funbadge Kookstaf
Funbadge Goed bezig!
De leukste funbadges
voor op je ScoutFit of
kampvuurdeken! Naast
deze funbadges zijn er veel
varianten!

€ 2,50 / art.nr 50968-50975

SCOUTING

KAMPVUUR
HANDBOEK

SCOUTFUN

FUNBADGE
I SURVIVED
SUMMER CAMP!

De leukste funbadges voor
op je ScoutFit of
kampvuurdeken!

€ 2,50 / art.nr 50978

NIEUW

Scouting s
Must haveeen!
voor ieder
FUNBADGE
SCOUTING JUST
ONE HOUR A WEEK?
€ 2,50 / art.nr 50977

SCOUTFUN
NAAMBANDJES

I’m not lost, I’m exploring
I’m a girl scout, what’s your superpower?
Professioneel ﬁkkie stoker

VANAF

€ 4,00

€ 0,50 / art.nr 54647-54649

SCOUTFUN SOKKEN
This way to adventure
Verkrijgbaar in maten 31=35 /
36-40 en 41-45

SCOUTFUN MOK

Groen - Camping without coﬀee is just sitting in the woods
Rood - Great adventures start with coﬀee
Blauw - This scout runs on tea
Zwart - All you need is hot chocolate and campﬁre

WWW.SCOUTSHOP.NL

€ 6,50 / art.nr 31241-31244

NIEUW

€ 4,95 / art.nr 007

€4,00 VANAF 3 PAAR VAN DEZELFDE
MAAT

Koffie, Th
of warmeee
choco?

SCOUTING ORIGINAL

NOTITIEBOEKJE

Verkrijgbaar in paars,
donkerblauw, oranje, zwart,
groen. Pagina’s gelinieerd.
Handig notitieboekje voor
thuis, school of op kantoor.
Met Scouting Original logo.

CAP

Scouting Original
Een ﬁjne lichtgewicht pet
die ook UV-werend is en je
beschermt tegen insecten.

€ 4,95 / art.nr 74046-74050

NIEUW

€ 9,95 / art.nr 29901

DAMESHOODIE

Paars S t/m 2XL
Scouting Original Hoodie in
getailleerd damesmodel.

€ 24,95 / art.nr 297

HOODIE BURGUNDY
140, 152, XS t/m 2XL
Scouting Original Hoodie in
de unieke kleur Burgundy!

HOODIE ZWARTHEATHER GREY

XS t/m 5XL
Scouting Original
hoodie in het zwart met
contrasterende capuchon en
koorden in de kleur heather
grey. De kangoeroezak is
lekker ruim en is uitgerust
met een doorvoer voor je
oortjes.

€ 37,50 / art.nr 2978

€ 24,95 / art.nr 2964

HOODIE
DONKERBLAUW
Donkerblauw S t/m 4XL

€ 24,95 / art.nr 2962

BLACK STORIES

SPELLEN

Deel 1 t/m 9 / Shit happens /
Real crime
Het ultieme spel voor bij het
kampvuur, Black Stories.
Het spel is eenvoudig met
minimaal twee spelers
(vanaf 12 jaar) te spelen en
zorgt voor hilariteit tot in de
late uurtjes. De spelers gaan
proberen te achterhalen
wat de oorzaak kan zijn van
het mysterieuze, enge of
spannende raadsel op de
kaart!

€ 9,95 / art.nr 71206

WHITE EN GREEN
STORIES

Door vragen, raden en
puzzelen los je het raadsel
op. Leuk spel voor bij het
kampvuur. Geschikt voor
kinderen vanaf 7 jaar.

€ 9,95 / art.nr 71219-71220

Stories op
Kijk voor alle Black
stories
ScoutShop.nl/black-

RAINBOW STORIES
€ 9,95 / art.nr 80349

BRANDERSET VOOR
LEER EN HOUT
Brander heeft 6
verschillende opzetstukken om mee te
schrijven tekenen.
Maak bijvoorbeeld je
eigen dasring!

€ 18,95 / art.nr 80804

WWW.SCOUTSHOP.NL

SPOORZOEKEN

Spoorzoeken is een actief
speurspel, waarin de spelers
een door een spelleider
uitgezet parcours moeten
proberen te volgen.
Onderweg staat hen
verschillende opdrachten en
uitdagingen te wachten.

€ 12,95 / art.nr 80321

SPEELKAARTEN

SET

Wilderniskaarten
AANBIEDING
Eetbare wilde ﬂora
69 knopen
Set speelkaarten met daarop handige tips
voor bushcraft en survival.

€ 8,95 / art.nr 71221-71222-71223
3 voor € 23,95 | 2 voor € 16,95

50 VERBLUFFENDE
PROEFJES OM ZELF
TE DOEN
€ 9,95 / art.nr 71212

Voor extra avontuur bij
de Ninja Line, maar ook
los te gebruiken.

€ 39,95 / art.nr 39134

SLACKERS
NINJA BALLS
Uitbreiding voor
de Ninja Line.

€ 29,95 / art.nr 39131

YOGI ACTIESPEL

Chaotisch
behendigheidsspel. Trek
steeds een kaart en volg
de aanwijzingen van
deze én alle voorgaande
kaarten op. Wie houdt
dat het langste vol?
Speel alleen of met een
team.

€ 12,95 / art.nr 80311

Klim en klauter tussen
twee bomen met deze
Ninja Line! De Ninja line
is een 11 meter lange
slackline waaraan je
klimobjecten hangt.

€ 119,95 / art.nr 39133

volop
speelplezineern
voor binen!
en buit

SLACKERS
SLACKLINE

SLACKERS
EAGLE ZIPLINE

€ 59,95 / art.nr 39132

€ 159,95 / art.nr 39137

15 meter
Een slackline span je tussen
twee objecten, zoals bomen.
De slackline kan je hiermee
gebruiken als apenbrug
of om op te balanceren.
Eenvoudig te installeren
en af te breken, kennis van
knopen of bergbeklimmen is
niet nodig.

Kabelbaan 30 meter
Maak je eigen zipline tijdens
een opkomst, op kamp of
een open dag. De Eagle is
een 30 meter lange zipline
die je redelijk eenvoudig
tussen twee bomen of
andere vaste punten
bevestigt. Zoef razendsnel
naar beneden!

SPELLEN

SLACKERS
TOUWLADDER

SLACKERS
NINJA LINE

OUTDOOR COOKING

PETROMAX
DRIEPOOT

Hang je Dutch Oven boven
het kampvuur. In hoogte
verstelbaar.

€ 64,95 / art.nr 35027

eet smakelijk!

PETROMAX
DUTCH OVEN

ft1 tot en met ft18
Met de Dutch Oven’s van
Petromax kan je vrijwel
alles bereiden op het
kampvuur. Van broden tot
stoofpotten en van taarten
tot soepen.De Dutch Oven
kan verwarmd worden
met kooltjes of direct in
of boven het kampvuur
geplaatst worden.De
gietijzeren pannen zijn
volledig voorbehandeld
(pre-seasoned) en dus
direct klaar voor gebruik.
Aan de rand is de Dutch
Oven voorzien van een
klein temperatuurgaatje.
Hierdoor hoef je de deksel
niet op te tillen bij het
temperaturen en voorkom
je dat je veel warmte
verliest. Zowel de pan als
het deksel zijn voorzien van
pootjes. De deksel kan je
ook gebruiken als bakplaat.
Vanaf

€ 32,95 / art.nr 35153

PETROMAX
DRIEPOOT D-RING

NU

€ 3,95

Maak met behulp van drie
takken en deze D-ring je
eigen driepoot!

WWW.SCOUTSHOP.NL

€ 19,95 / art.nr 35024

STOVEN, GRILLEN,
BAKKEN EN BRADEN
IN GIETIJZEREN
PANNEN
Bevat meer dan 40 recepten
die je uitdagen om elk type
Dutch Oven te gebruiken.

van € 9,95
voor € 3,95 / art.nr 80999

De Loki is een
multifuntionele degelijke
houtkachel van gecoat
staal. Te gebruiken als
outdoor kooktoestel, tentof tuinkachel. Hierdoor is
deze kachel ideaal voor
Scoutinggroepen. Vanwege
de gesloten brandhaard is
deze houtoven bovendien
veiliger dan een open vuur.
Door de platte bovenkant
kan er gekookt worden op
de Loki.

€ 239,95 / art.nr 89905

HET OUTDOOR
KOOKBOEK

Dit boek zit tjokvol
verrassende en overheerlijke
maaltijdideeën!

€ 4,95 / art.nr 81001

PETROMAX
POFFERTJESPAN

Gietijzeren poﬀertjespan
goed voor 30 poﬀertjes!
Door de vlakke bodem te
gebruiken op het fornuis
maar ook op open vuur of
op de barbecue.

STANLEY
KOFFIEFILTER EN
HOUDER

Begin je dag goed met
een bak verse koﬃe, ook
op kamp of vakantie!
Met koﬃeﬁlterhouder én
herbruikbaar ﬁlter in één zet
je een verse bak ﬁlterkoﬃe.
Gemaakt van roestvrij
staal, ﬁlter is eenvoudig
te reinigen. Hiermee
zijn papieren ﬁlterzakjes
verleden tijd.

€29,95 / art.nr 35034

€34,95 / art.nr 35069

MARSHMALLOW
KAMPVUURVORK
€ 5,95 / art.nr 35080

TOSTI-IJZER
GIETIJZER DUBBEL

Maak zelf tosti’s boven
een houtvuur, barbecue,
vuurkorf of gasbrander!
Je kan er ook gemakkelijk
saucijzenbroodjes of
worstenbroodjes mee
maken. Dit dubbele ijzer
biedt ruimte aan dubbele
hoeveelheid! De twee ijzers
zijn los te halen om goed
schoon te maken. Formaat
11 cm. x 22 cm. Totale
lengte: 70 cm.

€ 38,95 / art.nr 35062

OUTDOOR COOKING

PETROMAX LOKI
HOUTKACHEL
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Ga van 1 t/m 24 december dagelijks naar
ScoutShop.nl/decemberkalender. Elke dag
ontdek je weer een nieuwe te gekke win-actie,
speciale aanbieding of prijsvraag. Doe mee en win
prijzen voor jezelf of voor je Scoutinggroep!

www.scoutshop.nl/decemberkalender

SCOUTSHOP VVV CADEAUKAART

T
V V V C AD E AU K A AR

Met een ScoutShop VVV cadeaukaart verras je iemand met een
mooi outdoorcadeau bij ScoutShop maar ook een dagje uit, vakantie
of winkelplezier. De ScoutShop VVV cadeaukaart én gewone VVV
cadeaukaarten zijn namelijk in te leveren bij alle winkels in Nederland
die VVV-cadeaukaart accepteren*, online op ScoutShop.nl en bij de
ScoutShop-winkels in Amsterdam, Eindhoven, Haarlem, Baarn, Zwolle,
Utrecht, Vlaardingen, Overasselt of Sittard.

EXCLUSIEF VERKRIJGBAAR OP
SCOUTSHOP.NL/CADEAUKAART

SCOUTSHOP
VVV CADEAUKAART
VANAF € 10,00 / art.nr 8800..
* kijk op vvvcadeaukaart.nl/besteden waar je
je cadeaukaart kunt inleveren

WWW.SCOUTSHOP.NL

