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Dit jaar is er weer een mijlpaal voor het PKD, namelijk het 60 jarige bestaan van het kamp. 60 jaar waarin
we samen komen om lol te trappen, uitgedaagd te worden, nieuwe mensen te leren kennen en misschien
zelfs wel om verliefd te worden.
Bij zo’n mijlpaal denken mensen vaak terug aan de PKD’s die geweest zijn, en hoe het er toen aan toe ging.
Met dat in het achterhoofd, hebben wij een professor bereid gevonden zijn nieuwste uitvinding te
demonstreren.
De professor houdt zich al 20 jaar bezig met tijdreizen. Zelf door de tijd reizen lukte tot nu toe nog niet,
maar de professor heeft ons verteld dat zijn apparatuur ons beelden van de lokale omgeving uit het
verleden kan laten zien. Soms zijn de beelden wel meer dan 60 jaar oud!
Op onze vraag hoe lang het nog duurt voordat wij zelf door de tijd kunnen reizen, kregen wij het antwoord
dat een doorbraak niet lang meer kan duren!
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Wat er precies gaat gebeuren tijdens het kamp kun je te weten komen in mei. Maar dat het PKD 2017
spectaculair gaat worden staat al vast.
Om jullie een beetje voor te bereiden op ‘het PKD’ willen we jullie alvast wat informatie geven. In vergelijking
met voorgaande jaren is er niet heel veel veranderd, maar voor alle zekerheid en vooral voor de nieuwe
groepen, sturen we het toch op. Na het zgn. afrondingsweekend ontvangen jullie verder nog een globaal
draaiboek waarin de tijden van de verschillende activiteiten vermeld staan en een plattegrondje van het
terrein. Ook krijgen jullie dan nog wat laatste informatie.
Het programma
Bij het bedenken en maken van de programma’s hebben we zo goed mogelijk geprobeerd om voor de
deelnemers tijd te creëren om kennis met elkaar te maken, samen te kamperen en te spelen. We gaan er wel
vanuit dat iedereen meedoet aan de centrale spelactiviteiten. Hierbij wordt, in overleg met jullie uiteraard,
assistentie vanuit de groepen verwacht (leiding). Voor het kamp krijgen jullie een draaiboek waarin alle tijden
en spelen opgenomen zijn.
Thema
Het thema is dus ‘DE TIJDMACHINE’. Om hier meer over te weten te komen verwijzen wij naar de folder.
Deze hebben jullie al gehad en is ook op onze web www.hetpkd.nl site te vinden. Hier vind je ook alle laatste
informatie en nieuws weetjes.
Het 'afrondingsweekend'
Op 6 en 7 mei verzamelt de staf zich op het labelterrein in Dwingeloo om de voorbereiding van het PKD af te
ronden (vandaar de naam van dit weekend). Goed gebruik hierbij is om de leiding van de deelnemende
groepen uit te nodigen, jullie zijn op zondag 7 mei van harte welkom. Hierbij wordt (minimaal) één
afgevaardigde per groep verwacht. We beginnen om 11:00 uur. Je kan je dan melden op de woestijn (het
centrale terrein op het labelterrein in Dwingeloo, zie kopje "routebeschrijving"). Het programma zal tot
ongeveer 13:00 uur duren. Wij als staf zullen jullie van alles vertellen over het thema, programma en enkele
regels. Daarna wordt er een rondje over het terrein gelopen om te laten zien waar jullie precies met jullie
groep zullen kamperen. Vergeet trouwens niet een mok en een stoel mee te nemen, je begrijpt wel waarom!
We gaan ervan uit dat jullie komen. Mocht je verhinderd zijn dan kun je je tot uiterlijk 1 mei afmelden per
e-mail op opgave@hetpkd.nl.
Data en tijden
Het Pinksterkamp Dwingeloo vindt plaats van zaterdag 3 juni t/m maandag 5 juni. Het is de bedoeling dat
jullie zaterdag 3 mjuniei arriveren tussen 9:00 en 12:00 uur (welpengroepen tussen 11:00 en 12:00 uur). Om
14:00 wordt het PKD officieel geopend. Daarna beginnen we gelijk met het programma. Het is dus handig als
je kampterrein om 14:00 uur opgebouwd is.
Vervolgens hebben we drie dagen veel lol om op maandag 5 juni om 15:00 uur de officiële sluiting te
verrichten. Rond 16:00 uur verwachten we dat de eerste groepen klaar zijn voor vertrek (zie kopje
"bagagevervoer") en nemen we weer voor een jaar afscheid van elkaar.
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Foerage
Bijna alle foerage voor het kamp wordt centraal ingekocht. Het koken dien je te doen met zelf meegebracht
kookspullen. Op het kampterrein zijn geen gasflessen te koop. Neem deze dus zelf mee. Als jullie op houtvuur
willen koken, laat dat dan voor het afrondingsweekend weten, dit in verband met de terreinindeling. Hou er
ook rekening mee dat er een stook verbod kan zijn. Groepen worden hier van te voren over ingelicht. Stoken
op houtvuur gaat dan dus niet door en de groep zal dan zelf alternatieven moeten regelen.
Tijdens het PKD kan het erg warm zijn. Er is geen koeling op het kampterrein aanwezig. Neem dus koelbox en
bevroren koelelementen mee.
De volgende foeragemiddelen worden niet centraal ingekocht en dienen dus door jullie zelf meegenomen te
worden: Toiletpapier, kruiden, thee, drinken, versnaperingen, koffiemelkpoeder, koffie en filterzakjes.
Voor de zaterdagmiddag ontvangen jullie geen brood van het PKD. Neem dit dus zelf mee of laat de kinderen
een lunchpakket meenemen. Bij sommige spelen krijg je drinken. Om niet steeds een mok in de handen te
hebben, kan het handig zijn om een mok te hebben die je bijvoorbeeld aan je riem kunt bevestigen.
Diëten zijn als het goed is al opgegeven bij het opgavenformulier. Wanneer u dit toch vergeten bent laat het
dan weten via opagve@hetpkd.nl

Scoutshop/Kameel
Tijdens het PKD is er een kleine scoutshop aanwezig. Je kunt hier scoutingartikelen uit de officiële scoutshop
en van het PKD kopen. Je hebt geen aankoopverplichting. In de kameel wordt frisdrank en snoep verkocht.
Deze bevindt zich ook op de woestijn. De openingstijden worden tijdens het PKD op een bord aangegeven.
Verder is er de mogelijkheid om een T-shirt van een zeefdruk te laten voorzien.
Bagagevervoer
Ook dit jaar worden op het kampterrein geen auto’s, caravans, aanhangwagens, vouwwagens en
andersoortige voertuigen toegelaten dit wegens de gemeentelijke verordening. Het bagagevervoer vindt
plaats door tractoren. De bagage wordt vervolgens op je kampterrein afgeleverd. Overigens moet je om van
een tractor gebruik te kunnen maken eerst het nachtregister hebben ingeleverd. We maken gebruik van
nummers, wanneer je het nachtregister inlevert krijg je een (of wanneer nodig twee) nummer. Wanneer er
dus nog geen nachtregister is komt je aanhanger niet het terrein op. Voor het hoe en wat over het
nachtregister, zie kopje nachtregister. Als het pad het toelaat, kunnen jullie met de hand een
aanhangwagentje het terrein opduwen. Zodra je aanhangwagen leeg is, moet je die weer terugbrengen naar
de parkeerplaats. Voor de opening dienen alle aanhangwagens van het terrein af te zijn. Op het terrein zijn
ook handkarren aanwezig die geleend kunnen worden om bagage te vervoeren. Deze mogen alleen voor
goederentransport worden gebruikt en dienen direct weer terug gebracht te worden bij de materiaalwagen.
Voor maandag geldt de omgekeerde procedure. De groepen die als eerste klaar zijn met het afbreken van hun
spullen en het opleveren van hun terrein, mogen als eerste weg.
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Parkeren van auto’s en aanhangwagens
Naast het kampeerterrein is een onbewaakte parkeerplaats aanwezig. Hier dienen de auto’s geparkeerd te
worden en de aanhangwagens gestald te worden. Ter beveiliging dien je zelf kettingen en hangsloten mee te
nemen.
Openbaar terrein
Het labelterrein is openbaar en vrij toegankelijk: iedereen mag er dus wandelen.
Nachtstilte
Het dient op het terrein stil te zijn van 22:30 uur tot 07:00 uur.
Nachtregister
Het PKD heeft als verplichting het overdragen van de nachtregisters aan het labelterrein. Dit is een lijst met
namen van deelnemers en hun (bege)leiding. Zonder een nachtregister kom je met je groep het terrein niet
op. Achter deze namen dienen jullie de telefoonnummers van thuis te vermelden die in noodgevallen gebeld
dienen te worden. Mocht zo’n nummer gebeld moeten worden, dan zal dat uiteraard altijd (indien mogelijk)
met de desbetreffende leiding worden overlegd. Hiervoor hebben wij een bestand, dat voor aanvang van het
kamp retour gemaild dient te worden naar opgave@hetpkd.nl. Zorg dan ook dat je dit uiterlijk woensdag
2 juni 2017 gemaild is. Verder zouden wij het plezierig vinden als jullie zelf, en dat hoef je niet aan ons af te
geven, een deelnemerslijst maken met daarop de verzekeringsnummers, de naam van de huisarts, eventuele
diëten, eventueel medicijngebruik en andere bijzonderheden. Zodat je dit bij calamiteiten erbij kunt pakken
(deze kun je uiteraard ook bij andere kampen gebruiken).

EHBO
Voor noodgevallen is een EHBO-post op het terrein aanwezig. Deze post is te vinden bij het stafterrein aan de
woestijn en bereikbaar via een nog te ontvangen telefoonnummer. Uiteraard gaan we ervan uit dat elke
groep zelf ook een EHBO-doos meeneemt met genoeg pleisters, paracetamol, een tekenpincet en
andersoortige praktische zaken die bij kleine ongevallen handig zijn. Mocht een deelnemer naar de dokter
moeten kom dan even langs of bel even, de EHBO'er heeft contact met de plaatselijke arts en kan voor
vervoer zorgen. Bel zelf geen ambulance op het kampterrein. Op een terrein is een vaste telefoon aanwezig.
Bij een vaste telefoon heb je sneller de juiste ambulance (mensen die het gebeid kennen) te pakken. Anders
krijg je eerst een landelijk team die nog nooit van een kampterrein in Dwingeloo gehoord hebben. Bel dan
dus met het EHBO nummer. Deze mensen regelen het snel en vakkundig. Aangezien wij midden in het bos
zitten is dit voor een ambulance een uitdaging. Wij zorgen dan ook dat er mensen staan die de ambulance op
kunnen vangen en de weg kunnen wijzen.
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Mobiele telefoons
We zitten druk in een spel …. Tring, tring (of welk deuntje dan ook). Dit willen we dus niet. Ontmoedig dus
zoveel mogelijk het meenemen van mobiele telefoons bij de leden. Het opladen van telefoons is in ieder geval
op het labelterrein niet mogelijk. Ook is uit ervaring gebleken dat het GSM-signaal (mede door de vele
bomen) op het terrein te zwak is om fatsoenlijk te kunnen bellen.
Stoken
Vuren in tonnen zijn alleen in overleg met de PKD-staf toegestaan. Bij grote droogte kan een stookverbod
worden afgekondigd. Houd daar rekening mee als je eigenlijk op houtvuur wilt koken! Blusmateriaal is
verplicht, twee open emmers met water volstaan. Tonnen dienen compleet met inhoud bij het terrein
ingeleverd te worden, dus niet legen in het bos!
Ontruiming
Wanneer er op het terrein een alarmsignaal wordt gegeven, moet het terrein ontruimd worden. Draai
gasflessen dicht en neem je kinderen mee naar het parkeerterrein bij het zwembad. Hier wordt aan de hand
van de nachtregisters gekeken of iedereen compleet is.

Pionierhout
Pionierhout is beperkt aanwezig en kan geleend worden bij het labelterreinhuisje.
Watervoorziening
Voor de watervoorziening is een waterleiding met enkele kranen op het terrein aangelegd. Het is de bedoeling
dat hier alleen de jerrycans gevuld worden. Je mag bij de kranen dus niet spelen, wassen of tandenpoetsen
(uiteraard ook niet buiten bij het toiletgebouw).
Sanitair
Het meenemen van een chemisch toilet is voor elke groep verplicht, dit omdat een aantal gebieden afgelegen
liggen. Bij het terrein is eventueel ook een chemisch toilet te leen. Het legen van het chemisch toilet kan op
vooraf vermelde tijden. Je kan ook warm douchen, tegen betaling van € 0,50 (50 cent munt). Voor het
schoonhouden van het sanitair wordt door de staf een corveelijst opgesteld, dus de PKD staf doet een beroep
op de leiding van de groepen.
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Afval
Ook op het PKD-terrein geldt de regel: laat het terrein schoner achter dan dat je het vindt. Nu tref je het
terrein al heel schoon aan en je kunt hier dus spreken van een echte uitdaging!
Het volgende dient gescheiden te worden afgeleverd:

Papier en karton

Glas

Chemisch afval
De rest van het afval behoort tot de categorie “overig” (GFT wordt dus niet meer gescheiden). Vuilniszakken
dienen geleegd te worden in de container. Knoop je vuilniszak dus niet dicht. Dit scheelt een hoop ruimte in
en te kleine container. Grote stukken afval (bijv. meubilair) moet je zelf afvoeren, dit geldt ook voor thema
materiaal.
Laarzen
Dring bij de kinderen en hun ouders/verzorgers erop aan dat ze laarzen meenemen; op het weer hebben we
helaas geen invloed en het terrein is vaak erg drassig. Als de naam van de eigenaar in de laarzen staat, kan dat
veel gedoe voorkomen.
Muggen
Hoewel de staf ze niet uitnodigen zijn zij er vast ook weer bij. Zorg dus voor antimug.
Welpen/Scouts/Explorer groepen
Het is de goede gewoonte om elke dag even het programma en praktische zaken met de subkampstaf en een
delegatie van de leiding door te spreken. Ook krijgen jullie daar te horen wat er die dag van jullie verlangt
wordt. Zorg er dus voor dat altijd één van de leiding (op tijd) aanwezig is. Tijd en plaats horen jullie van de
subkampstaf en staat in het draaiboek vermeld.
BBQ
Indien er een BBQ wordt georganiseerd is het handig dat elke groep iets mee neemt wat dienst kan doen als
tafel op het middenterrein tijdens de BBQ (het liefst 2 schragen en een tafelblad) en een BBQ rooster.
Vegetariërs krijgen een aangepast BBQ-pakket aangeboden, mits deze van te voren opgegeven zijn.
Het is raadzaam om een set oude kleding mee laten nemen + vuilniszak om de kleding mee naar huis te
kunnen neme. Wanneer er nog andere bijzonderheden zijn neemt de spelstaf contact op.
Het kamp is een alcoholarm kamp. De groepen mogen zelf voor hun frisse en/of (licht) alcoholische dranken
zorgen. Sterk alcoholische dranken wordt in beslag genomen. Drankgebruik is pas toegestaan als het laatste
programma-onderdeel is afgelopen en de staf aangeeft dat het kan/mag. Roken gebeurd alleen bij de
vuurtonnen op het algemene terrein. Dus ook niet zittend voor de tent. Dit vanwege brand veiligheid.
Uiteraard zijn de wettelijke richtlijn met betrekking tot roken en alcoholgebruik tijdens het kamp van
toepassing.
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Routetechnieken
Als scout ben je uiteraard op alles voorbereid en heb je de materialen voor routetechnieken bij je.
Thema kleding mag, maar is geen verplichting. Natuurlijk is het ook altijd leuk om dingen mee te nemen om je
eigen kamp terrein aan te kleden.
Adres
Het adres van het labelterrein voor post is:
Kampeerterrein Scouting Nederland
Anserpad 6, 7991 SC, Dwingeloo
Voor noodgevallen is het kampeerterrein bereikbaar op het telefoonnummer: 0521-591430. De PKD-staf
neemt vervolgens onmiddellijk contact op met de betreffende groep.
Routebeschrijving
Het terrein waar het PinksterKamp Dwingeloo wordt gehouden is te bereiken door in Dwingeloo de bordjes
"Scouting Nederland" of "zwembad" te volgen. Direct voorbij het zwembad is aan de rechterkant een
parkeerplaats. Hier kunnen jullie (en ouders/verzorgers) de auto’s parkeren. Vervolgens dient één van de
leiding de groep aan te melden. Deze ontvangt dan tevens de laatste informatie. Het aanmeldpunt bevindt
zich aan het begin van het zandpad tegenover de parkeerplaats.
Vragen, problemen, suggesties
Bewaar deze niet tot Pinksteren. Kijk op onze website (www.hetpkd.nl) of stuur Harry of Roelie een mail op
az@hetpkd.nl.
We hopen dat je een leuk kamp tegemoet gaat. Succes met de voorbereidingen!
De kampstaf
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Zeefdruk voor T-shirt
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KAARTJE LABELTERREIN
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