
  
  
 
 
Scouting Buitencentrum Beundersveld - Beckum  
Circa 12 km vanaf het clubgebouw, circa 20 minuten in de auto. 
 
Rij van Enschede via Boekelo naar Beckum.  
Steek bij de rotonde recht over en houd dan direct links aan richting Bentelo (Wolfkaterweg). 
 
Volg de weg naar Bentelo tot een verkeersremmer en ga daar rechtsaf de Torendijk op.  
Parkeer na zo’n 150 meter, waar het bos aan de rechterzijde begint, daar loopt een zandpad naar 
de poort van het kampeerterrein.  
 
Let op: Parkeer langs de Torendijk en rij niet het weggetje naar het kampeerterrein in!! 
 
 

Alternatieve route via A35 (LET OP: de A35 tussen Enschede - Hengelo is soms dicht van 
4-6 oktober vanwege werkzaamheden aan het nieuwe ecoduct! - check op internet)   
Het is ook mogelijk om via de A35 te rijden. Neem dan de afslag Hengelo Twentekanaal en rij 
richting Haaksbergen. Net voor Beckum kom je bij de rotonde. Ga daar dan rechts en direct links 
naar Bentelo (Wolfkaterweg). Zie verder hierboven. 

 

 
 
Geen vervoer? 
Wij gaan ervan uit dat iedereen op eigen gelegenheid naar het kampterrein gaat of probeert te 
carpoolen. Mocht het echt niet mogelijk zijn om zelf iets te regelen, neem dan zo snel mogelijk 
contact op met de leiding. Dan proberen wij je in contact te brengen met ouders die nog een plekje 
over hebben.  
 
Plaats over? 
Heb je een plaatsje over in de auto? Geef dat dan aan op het kampformulier! Misschien kun je 
daarmee iemand  zonder vervoer blij maken.  
 
 
Niet vergeten 

 Vervoer regelen (indien nodig) 
 Lunchpakket voor zaterdagmiddag 

 Warme jas 
 Warme trui  
 Droge kleding 
 Regenjas 

 Laarzen 
 Stevige schoenen 

 Een extra deken als het koud is 
 Zaklamp 
 Een paar plastic zakken (voor natte 

spullen) 
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