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ScoutShop Mobiel Noord is de mobiele versie van ScoutShop Zwolle. 
We komen langs bij groepen die geen ScoutShop in de buurt hebben, of op grotere 
evenementen en Regioactiviteiten.  
 
Aan de komst van Mobiel Noord zijn geen kosten verbonden, de prijzen van de artikelen 
zijn hetzelfde als bij elke ScoutShop in het land evenals de service die je geboden wordt. 
Bij Mobiel Noord kun je zowel contant als via de PIN betalen. 
 
Mobiel Noord heeft  - naast belangstelling - stroom en ruimte voor de aanhanger nodig. 
De afmetingen van de aanhanger inclusief de auto zijn ongeveer 11 meter lang, 4 meter 
breed (inclusief uitzetklep) en 2.75 meter hoog. 
 
Het is natuurlijk belangrijk dat we voldoende en de juiste artikelen bij ons hebben.  
Om één en ander zo goed mogelijk in te kunnen schatten vragen we om de bijgevoegde 
vragenlijst uiterlijk 14 dagen voordat we langs komen te mailen naar: 
mobielnoord@scouting.nl.  
 
Ook individuele leden vragen we om zoveel mogelijk de gewenste artikelen al van te 
voren naar ons toe te mailen via hetzelfde mailadres.  Aan de organisatoren vragen we 
om dit zo snel mogelijk te communiceren met de leden. Op die manier kunnen we 
teleurstellingen hopelijk voorkomen.  
 
Voor meer informatie en onze agenda kun je kijken op www.scoutshopzwolle.nl. 
Het maken van een afspraak kan via mobielnoord@scouting.nl. 
 
Martin van der Hooft & Hillie Wagemans 
De van der Schuerenmarke 102  8016 MC Zwolle 
ScoutShop Zwolle / Mobiel Noord 
038-7850416 
 
 
- bijlage vragenlijst 
 
P.S. Mobiel Noord is één van de vier mobiele shops van Scouting Nederland. De andere 
rijden van uit respectievelijk Leusden, Sittard en Vlaardingen. Mocht Mobiel Noord op de 
door jou  gewenste dag niet beschikbaar zijn, dan wordt er ook gekeken of één van de 
andere mobiele shops wel beschikbaar is. De volledige agenda van alle mobiele shops is 
terug te vinden op www.scoutshop.nl 
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Vragenlijst voor groep 
 
Algemene info groep  

Naam van de groep  
Adres van de groep  
Contact persoon  
Telefoon contactpersoon (bij voorkeur mobiel)  
E-mail contactpersoon  
Groepsdas  
Aantal leden (totaal):  
Soort groep (Land, Water. Lucht, BE):  
Aanvraag specifiek  

Hoeveel leden worden er binnenkort 
geïnstalleerd bij: 

 

Bevers (rood):  
Welpen (groen):  
Scouts (beige):  

Explorers (brique):  
Waterscouts (blauw):     

Luchtscouts (grijs):  
Interesses  
Hebben jullie andere groepen uitgenodigd? Zo 
ja, hoeveel ongeveer?  
(laat ze indien mogelijk ook deze lijst invullen) 

 

Zijn jullie leden en hun ouders van ons bezoek 
op de hoogte? 

 

Dragen jullie binnen de groep (optioneel), 
hoofddeksels? Zo ja, welke? 

 

Zijn er, anders dan uniform en hoofddeksel, 
uniform onderdelen die de leden (optioneel) 
moeten aanschaffen?  
(bijv. fluitkoord, trui, broek, specifieke insignes) 
Zo ja, welke? 

 

Gebruiken jullie specifieke boeken binnen de 
groep die de leden (optioneel) moeten 
aanschaffen?  
(bijv. zakboekje, doe boek, installatie platen, 
etc.) Zo ja, welke? 

 

Is er binnen de groep interesse voor:  
Rugzakken, zo ja hoeveel leden?  

Slaapzakken, zo ja hoeveel leden?  
Slaapmatjes, zo ja hoeveel leden?  

Eventueel specifieke producten waar interesse 
binnen de groep voor bestaat (bijv. gps) 

 

 
Indien individuele leden/personen interesse hebben voor een bepaald product laat ze dit 
dan z.s.m. (minimaal een week van te voren) doormailen aan mobielnoord@scouting.nl 
onder vermelding van de groepsnaam en hun eigen naam. We zorgen dat we deze 
producten dan op de dag van het bezoek klaar hebben liggen.  
 


