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  L E E S  O OK  D E  A CH T E RK AN T  
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SCOUTING 
DAGRUGZAK
Inhoud ca. 25 liter
Verkrijgbaar in grijs of rood
Deze rugtas is een echte allrounder 
te gebruiken voor diverse 
doeleinden, als schooltas, tijdens 
een weekendje weg of voor dagelijks 
gebruik. De rugtas heeft een groot 
hoofdvak met een apart vak voor je 
laptop. Daarnaast nog twee losse 
kleine vakken voor schrijfgerei, 
portemonnee of zonnebril.

Van € 29,95 voor € 9,95*

NPK ACTIE
€ 9,95*

*Om gebruik te maken van de korting vul je bij het 
afronden van je bestelling op ScoutShop.nl de actiecode 
NPK2021 in. Actie geldig t/m 31 juli 2021 en zolang de 
voorraad strekt. 

SPEELKAARTEN
Wilderniskaarten, 69 knopen of 
Eetbare wilde fl ora
Speelkaarten met daarop handige 
informatie over buitenleven, knopen, 
eetbare planten én meer.

€ 8,95

MINI PIONIEREN 
Kamptafel
Pionieren maar dan in het klein. 
Oefen je pionierskills en hou er een 
mooi bouwwerk aan over. 

€ 11,95

Bekijk alle modellen op 
ScoutShop.nl/mini-pionieren

WWW.SCOUTSHOP.NL

NPK SPECIAL

Je steunt Scouting in Nederland met je aankoop 11 échte winkels Producten speciaal getest door en voor scouts

SCOUTING ORIGINAL 
HOODIE DONKERBLAUW
Verkrijgbaar in de maten 
140, 152, 164, S t/m 4XL

€ 24,95

SCOUTING ORIGINAL 
HOODIE BURGUNDY
Verkrijgbaar in de maten 
140, 152, XS t/m 2XL

€ 24,95

KAMPVUUR 
TOSTI-IJZER
Maak de lekkerste tosti’s 
boven het kampvuur (of op de 
barbecue). 

€ 40,95

POCKET ESCAPE 
ROOM
Verkrijgbaar in meerdere edities
Beleef de spanning van een 
Escaperoom thuis. In handig 
pocketformaat. 

€ 10,95

SURVIVALARMBAND
Verkrijgbaar in rood of blauw
Paracord armband met een 
kompasje, fl uitje en vuurstarter.

€ 5,95

SCIENCE4YOU MINI 
KIT PARFUMS
Superleuk experimenteersetje voor 
het zelf maken van 2 verschillende 
parfums.

€ 5,95



TROTS! 

Scouts houden wel van een uitdaging. Door corona 

hebben we nieuwe manieren gevonden om samen de 

essentie van het Noordelijk Pinksterkamp te beleven. 

Het eeuwig vuur dat we elk jaar 

opnieuw ontsteken, brandt 

symbolisch in ons allemaal. De 

vuurstarterkit (één per speltak) 

kunnen jullie gebruiken om dat 

te blijven aanwakkeren. Dat 

verbindt ons, ook al blijven we 

dit jaar op afstand. 

Hoe je ook deelneemt of bijdraagt aan deze zeer 

speciale editie, draag je NPK badge* met trots: jij was er 

bij in 2021. 

Volg het kamp via Facebook, Instagram, onze website en 

de volgende extra kanalen, waaronder live online radio: 

▪ noordelijkpinksterkamp.nl/npk-corona-editie-2021 

▪ noordelijkpinksterkamp.nl/radio 

▪ welpflix.nl 

▪ explo-radio.nl 

Heel veel plezier! 

Kampstaf NPK 

*) Boven de linker borstzak van je ScoutFit. 


