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Wat houdt het vader/moeder- kind weekend in? 
 

Hoe is vader/moeder-kind weekend ontstaan? 

Het weekendkamp is jaren geleden ontstaan zodat de ouders kunnen zien wat wij op tijdens 

Scouting doen. Het is helaas niet mogelijk om beide ouders tegelijk mee te vragen op kamp i.v.m. 

gezinnen met meerdere kinderen. Daarom hebben wij besloten om een vader-kind en een 

moeder-kind weekend te organiseren. 

 

Wat kun je verwachten van dit kamp? 

Wanneer u als ouder mee gaat op kamp kijkt u wat uw kind allemaal doet op kamp. Hierbij doet u 

enkele dingen samen met uw zoon of dochter maar ook dingen samen met andere ouders. 

 

Hoe ga je naar het kampterrein? 

De Bevers gaan met de auto naar het kampterrein. De Welpen, Gidsen, Verkenners, Rowans, 

Sherpa 's en ouders gaan op de fiets. De Welpen gaan rechtstreeks met de leiding naar het 

kampterrein, de rest gaat aan de hand van een fietstocht. Hierbij fietsen de ouders dus samen met 

elkaar. 

 

Hoe gaat het tijdens het kamp? 

De Bevers en Welpen slapen met elkaar in de tent. Hier slapen de jongens en meisjes gescheiden. 

De leiding van deze speltakken slapen vlak bij hun tent, zodat ze snel bij de tent kunnen zijn als er 

iets is. De Gidsen, Verkenners, Rowans en Sherpa's zijn ingedeeld in een patrouille die hun leiding 

heeft gekozen. Zij slapen in hun eigen tent en pionieren een keuken om zelf te koken. De ouders 

krijgen ook een bepaald gebied waar hun tent en keuken staan. Tijdens het kamp zijn er 

verschillende activiteiten georganiseerd zodat de ouders kunnen zien wat Scouting inhoudt. Met 

deze activiteiten kunt u samen met uw zoon of dochter in een groep worden ingedeeld. Wanneer 

de kinderen slapen, is het mogelijk om bij het kampvuur een drankje te nuttigen. Dit is echter wel 

tegen betaling. U kunt die avond munten kopen bij de leiding. De muntprijs is € 1,- per munt, 

hiervan kunt u een blikje fris, een flesje Grolsch of een glas wijn kopen. 

 

Heeft u meer vragen over het kamp, dan kunt u bij uw eigen leiding terecht. 

 

Wij wensen u alvast heel veel plezier tijdens het kamp!! 

 

 

 


