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Datum: 24 september 2017 
Betreft: Installatie 
 
Beste ouders,  
  
Het duurt nog een aantal weken en dan wordt uw kind geïnstalleerd, tijdens deze feestelijke opkomst worden 
de kinderen een ‘echte bever’. De installatie opkomst is op zaterdag 4 november. Tijdens deze opkomst 
willen wij ook alle (groot)ouders, broertjes en zusjes uitnodigen om te komen kijken. U/Jullie zijn allen vanaf 
11.30 uur welkom op het clubhuis om de installatie bij te wonen. Voor het zover is vragen wij u om een 
complete scoutfit aan te schaffen voor uw kind.  
 

 

Wat heeft een ‘echte bever’ nodig? 

Scoutfit blouse rood € 31,95 Installatie teken € 2,00 

Groepsdas (Hunting Stewart) € 7,25 Scoutfit pet € 9,95 

Driehoek dasring met logo € 3,00 IJsselgroep T-shirt* € 6,00 

Speltakteken bevers € 2,00 Dasbadge* € 1,50 

 
*Deze onderdelen zijn niet te verkrijgen in de Scoutshop maar zijn te koop bij de leiding. De T-shirts zijn voor 
bevers in de volgende maten beschikbaar en op voorraad: maat 110-116, maat 122-128 en maat 134-146. 
Graag gepast geld meenemen. De kinderen dragen met mooi weer het T-shirt in plaats van de blouse en in 
de winter kan deze natuurlijk onder de blouse worden gedragen. Het T-shirt, de das en de pet zijn voor alle 
speltakken van de IJsselgroep hetzelfde.  
  
De blouse en het T-shirt mogen in de weken voorafgaand aan de installatie al gedragen worden zonder 
insignes, pet en das. Op de dag van de installatie graag aan het begin van de opkomst alles inleveren bij de 
leiding in een plastic tas met de naam van uw kind er op. De blouse mag natuurlijk thuis al aangetrokken 
worden. Tijdens de installatie spelden wij de insignes op de blouse, deze hoeft u er dus niet van te voren op 
te naaien. Tot slot alle kinderen hebben dezelfde scoutfit dus wij raden u sterk aan om alle onderdelen te 
voorzien van naam.  
  
Waar is het te koop?  
Scoutshop Zwolle  
Hessenweg 25 (dit is net voorbij de Ikea) 
8028 PB Zwolle 
06-42861314 
www.scoutshopzwolle.nl  

  
Openingstijden:  
Maandag: 18.30-21.00uur  
Woensdag: 14.00-17.00 uur  
Zaterdag: 09.00-11.00 uur  

  
Wilt u niet voor een dichte deur staan, controleer dan van te voren even de website af en toe zijn er door 
evenementen afwijkende openingstijden. Online bestellen bij de landelijke scoutshop is ook mogelijk, dit 
kan op www.scoutshop.nl.  
  
Mocht u interesse hebben in een tweedehands blouse, laat het ons dan even weten. Op dit moment hebben 
wij nog blouses te koop in maat 122 tot en met maat 140. De blouses kosten € 15,00 en alle blouses zijn 
zonder insignes.  
 
 
Hopende u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er nog vragen zijn, dan horen wij dat graag.  
 
Met vriendelijke groet, 
namens het beverteam. 

http://www.scoutshop.nl/
http://media.scoutwiki.org/images/7/7d/Speltakteken_bevers_2010.png

