
 

Den Haag, 15 maart 2022. 

Beste Ouders en Welpen, 

Op 9 en 10 april willen we met de welpen een weekend houden op kampeerterrein Bieslandse Bos in 
Pijnacker.  
Inderdaad, we gaan een keertje in tenten overnachten op een heel mooi scoutingterrein en dat doen 
we niet voor niets, maar omdat we met ons thema de oertijd in gaan. 
 
De Woudwachters gaan op bezoek bij een stam holbewoners. Terwijl ze daar zijn, verdwijnen er 
steeds dingen zoals voedsel, maar ook eetgerei, vuurstenen, speren, knotsen, enz. 
Uiteraard gaan we met de welpen op zoek naar de dief, dus dat belooft heel spannend te worden. 
Alles wordt primitief, dus we eten bij het kampvuur en slapen midden in de natuur. 
 
Dit weekend kamperen de Explorers, jongens en meisjes van 15 jaar tot 18 jaar, ook op de Bieslandse 
Bos. Ze gaan ons dan af en toe helpen bij het primitieve leven. 
 
We hopen dat iedereen er zin in heeft en lekker mee de oertijd in gaat. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Bert, Patricia, Valerie, Marc en Hindira. 
 
 
 



Kosten : 
 
Het weekend kost € 20,00 per persoon. 
 
Gelieve dit voor woensdag 6 april te storten op : 
 
NL51 INGB 0520120183 
T.n.v. Patricia Wesseling 
 
Vermeldt ook de naam van uw kind. 
 
Zaterdag 9 april 
14.00 uur,verzamelen  
Scoutingkampeerterrein Bieslandse Bos 
Noordweg 101, 2641 ZA Pijnacker 
 
Zondag  10 april 
16.00 uur,einde weekend. 
 
Meenemen : 
Jas  
Uniform  
Vrijetijdskleding  
Handdoeken  
Toiletspullen  
Warme trui  
Goede schoenen  
Slaapzak/luchtbed/matrasje  
Zaklamp  
Iets te lezen/spelletje  
Knuffel  
 
Je mag een eigen tent meenemen. 
 
Vragen ?  
Bert  : 06 29 406 600  
woudwachters@gmail.com 
 
 
Belangrijk : 
 
Kunt U het volgende naar ons mailen : 
 
Mijn kind gaat wel / niet mee op weekend. 
 
Mijn kind neemt wel / niet een eigen tent mee. 
 
Mijn kind wil wel / niet overnachten. 
 
Als uw kind niet wil overnachten, kunt u hem / haar zaterdag om 22.00 uur ophalen. 
Op zondag kan hij / zij dan weer om 09.00 uur aansluiten bij het ontbijt. 
( De kosten blijven wel hetzelfde.) 
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