Inschrijven
Leiding kan hun speltak inschrijven via het inschrijfformulier op de website van het PKD:
www.hetpkd.nl. Hier vind je ook informatie over de inschrijfprocedure. Wil je met meer dan 1
speltak komen, schrijf alle speltakken dan apart in, zodat men rekening kan houden met de
indeling van de terreinen.
Deelnamegeld voor het kamp is € 29,95 per persoon.

Hierbij inbegrepen zijn :
•
2 overnachtingen op het Labelterrein Dwingeloo
•
Inclusief eten en drinken vanaf zaterdagmiddag (lunchpakket zelf meenemen) tot en
met maandagmiddag
•
Een goed gevuld programma met ondersteuning van de PKD staf
Niet inbegrepen is :
•
Een reis– en ziektekostenverzekering voor je groep.
Opgeven en betalen kan tot 1 april 2018. Groepen zijn pas definitief ingeschreven als het
inschrijfgeld is ontvangen. Betaal je pas aan de poort, dan betaal je per deelnemer € 3,00
extra. Tot 1 april kan er kosteloos geannuleerd worden, daarna wordt er € 15,00 per
deelnemer gerekend voor de reeds gemaakte kosten.
Voor algemene vragen over het opgeven kunt u mailen naar opgave@hetpkd.nl. Voor vragen
over financiën kunt u mailen naar penningmeester@hetpkd.nl.
Betalen kan met via een bankoverschrijving naar St. Pinksterkamp Dwingeloo, rekeningnummer NL60RABO 03990 51252 te Meppel onder vermelding van je reserveringsnummer.

Belangrijke data 2018
1 februari: opening inschrijving
1 april: Deadline opgave/deelnemersgeld. Wie het eerst komt, wie
het eerst maalt.
15 april : Voorbereidingsdag: Jullie krijgen voor deze dag een
uitnodiging om kennis te maken met de kampstaf. Er wordt die
dag uitleg gegeven over het programma, het thema en andere
praktische zaken. Ook kunnen jullie het kampterrein bewonderen
en vragen stellen aan de Staf.
19 t/m 21 mei : Pinksterkamp Dwingeloo 2018
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Over Het PKD

Gesnotter op de Kotter

Voor iemand die nog nooit van PKD heeft gehoord: PKD staat voor
Pinksterkamp Dwingeloo, een uniek pinksterkamp voor welpen,
scouts en explorers.

Het is 1907. Het stormt op de Zuiderzee. Heel hard. Iedereen in het vissersdorp is blij dat ze veilig binnen zijn. Als
de storm de volgende dag is gaan liggen, blijkt dat Jan
niet veilig in de haven is aangekomen. Jan en zijn boot de
Eenhoorn zijn vermist.
Zijn moeder, vrouw en broer zijn in grote zorgen. Heeft
Jan op tijd een andere haven kunnen bereiken? Dobbert
hij nog ergens op de woeste Zuiderzee? Of heeft hij het
niet overleefd?

Je kunt je aanmelden met je speltak (inclusief leiding) en dan doe je
mee aan het supercreatieve programma dat de staf van het PKD elk
jaar verzint. Dit jaar is het thema “Gesnotter op de Kotter”.

Zijn familie besluit om op eigen onderzoek te gaan. Ze
gaan met hun eigen boot de Zuiderzee op om Jan te
zoeken. Ze gaan langs andere dorpen langs de
Zuiderzee om te kijken of Jan daar gezien of
gevonden is. Ze speuren op het water naar
wrakstukken. Hopelijk kunnen ze Jan nog vinden.

Daarbij ligt de nadruk op de bijzondere programma’s, ontmoetingen
met welpen, scouts en explorers van andere groepen en vooral veel
gezelligheid.
PKD wordt gehouden op het labelterrein Dwingeloo en is in 2018 van
zaterdag 19 tot en met maandag 21 mei. In totaal heeft het kamp
maximaal 400 deelnemers, verdeeld over 1 welpen subkamp,
1 explorer subkamp en 2 scouts subkampen.
Het eten en het programma wordt verzorgd door de staf van het PKD,
waardoor het kamp weinig voorbereiding nodig heeft. Een prachtig
kamp om mee proef te draaien voor het zomerkamp.
Wie meer wil weten over het PKD, kan terecht op www.hetpkd.nl, of
op onze facebook pagina. Daar geven foto’s, folders en berichten van
deelnemers van de afgelopen jaren een indruk van hoe creatief en
gezellig het PKD is.

