OPGAVE

KOSTEN PKD 2007 :

Opgeven is mogelijk middels het terugsturen van het bijgevoegde opgaveformulier. Ook is het formulier te downloaden,
deze staat op de nieuwe website van het PKD.
Wij geven de voorkeur aan het invullen van het opgaveformulier via de website.
Op www.hetpkd.nl kan je het formulier terugvinden, en na
het invullen kan je deze ook mailen naar : opgave@hetpkd.nl

De kosten zijn per deelnemer :
Scouts
€ 25,00
Explorers
€ 26,50
Leiding en gezinsleden
€ 22.50

Je dient het deelnamegeld uiterlijk voor 31 maart aan ons
over gemaakt te hebben. Hierna zal je een
bevestiging krijgen dat de deelname akkoord is.
Uiteraard houden we je vanaf dat moment op de hoogte
m.b.t. het PKD 2007. Tevens zal de website ook continu
up-to-date gehouden worden met de nieuwste informatie.

Met vragen kun je terecht bij :
Natasja Alsema (AZ)
Tel : 0523-610599 (na 19.00u)
E-mail : AZ@hetpkd.nl

Betaal je na 31 maart, dan komt er € 2,50 p.p. bij wegens
administratiekosten
Kosteloos annuleren kan tot 15 maart, hierna zullen de
annuleringskosten € 15,00 p.p. zijn, dit in verband met reeds
gemaakte kosten
Het maximaal aantal deelnemers is vastgesteld op 240
scouts en 100 explorers. Als je er bij wilt zijn is het dus zaak
je snel op te geven en te betalen.
In de deelnemersprijzen zijn de overnachtings– en
fouragekosten inbegrepen

•

Een reis– en ziektekostenverzekering dien je als
groep zelf af te sluiten

•

De deelname is pas definitief wanneer
het deelnemersgeld ontvangen is

vragen ?

het opgaveformulier kan
gestuurd worden naar :

let op :

•

Pinksterkamp Dwingeloo
t.a.v. Astrid Prent
Heerengracht 8
7941 JH Meppel
Tel : 0522-242048
E-mail : astridprent@hetpkd.nl
REKENINGNUMMER :
St. Pinksterkamp Dwingeloo
Rekening : 39.90.51.252
Hoogeveen

22 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
PKD-Staf
26 t/m 28 mei | Pinksterkamp Dwingeloo 2007
TIP : niet teveel dingen van plan zijn op 29 Mei !

kom je ook een kijkje
nemen in de toekomst ?
Dit jaar zal voor de 50e keer het PKD gehouden worden.
Kortom dit jaar is het Jubileumjaar van PKD!

belangrijke data in 2007
31 maart | Deadline opgave/deelnemersgeld.
Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
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< WE ZIEN JE GRAAG IN DE
TOEKOMST TEGEMOET ! >

Voor de mensen die nog niet zo bekend zijn met PKD: het
PKD is bedoeld voor scouts en explorers. Jaarlijks lopen er
zo’n 200 scouts en 100 explorers met pinksteren op het
Labelterrein Dwingeloo, exclusief hun begeleiding en
eventuele meekomers. Het PKD is bovenal een
gezellig kamp, waar activiteiten georganiseerd
worden door de PKD staf, en je hebt daarnaast
ook tijd en ruimte genoeg om gezellig te
Kamperen in de bossen van Dwingeloo.

50 JAAR PINKSTERKAMP
1957 - 2007

2007

WAT WORDT DE TOEKOMST ?
Zitten we straks allemaal
achter een laptop, en wordt
er niks meer gedaan aan
gezelligheid en saamhorigheid? Of...

Gaan we weer gezellig
rondom een kampvuur zitten,
voor de meest wilde verhalen?

Tijdens het Pinksterkamp zal
je hier achterkomen.
Samen met Dr. Emmit
Brown, Marty en de
tijdmachine zullen we vooruit
gaan in de tijd om te kijken
hoe de toekomst er over 50
jaar uit ziet. Wat je in
toekomst aantreft had je
nooit verwacht en je gaat je
dan ook afvragen: wat
kunnen wij in 2007 anders
doen, zodat men dit over 50
jaar ook nog zal doen. Ga je
de “roots” van Scouting weer
oppakken, en ga je het zo
doen zoals men het 50 jaar
geleden ook deed?

Of vind je dat de toekomst er
wel goed uit ziet, en zal je
het niet willen veranderen?
Tijdens het weekend zal alles
wat je doet invloed hebben
op de toekomst. We zullen
dus met regelmaat in de toekomst gaan kijken, of de
toekomst blijft zoals die is of
dat hij toch verandert.
En op welke manier, er is
maar één manier om erachter
te komen. Ga met ons mee
en je zal het zelf met eigen
ogen zien.

WAT MAAKT
PKD ZO UNIEK ?
2. Het eten wordt centraal door de
PKD Staf ingekocht. Dit scheelt
ook weer in de voorbereiding van
de eigen leiding!
Dit jaar zal het thema
3. Het PKD is enkele maanden
“Back to the Future” zijn. Ik weet
voor de zomervakantie en duurt
niet of je wel eens op het PKD bent
geweest, daarom hieronder kort wat twee nachten. Hiermee is het een
ideaal “test”kamp voor het
het PinksterKamp
Dwingeloo nu precies is en voor wie zomerkamp.
4. De relatieve kleinschaligheid,
het bestemd is.
waardoor een gezellig en
overzichtelijk kamp gehouden kan
Het PKD vindt ieder jaar op het labelterrein van Scouting Nederland te worden. Hierbij is er ook goed
contact met andere groepen
Dwingeloo gedurende het Pinkstermogelijk.
weekend. Dit houdt in dat
5. Hoewel er talloze actiPKD 2007 van zaterdag
viteiten zijn, is er ook
26 t/m maandag 28 mei
voldoende vrije tijd inplaatsvindt. Het PKD wordt
geruimd tussen de actigeorganiseerd voor de scouts
viteiten, zodat de scouts
en de explorers en heet een
en explorers ook zelf
aantal unieke kenmerken en
hun tijd kunnen invullen.
voordelen ten opzichte van
6. Het kamp wordt geandere kampen :
houden in een prachtige
beboste omgeving.
1. Het PKD kent jaarlijks een
uitgewerkt thema. Dit wordt door de (Nationaal Park Dwingelerveld)
7. Als laatste… PKD is gewoon een
eigen PKD-Staf bedacht, en uitgeberegezellig kamp!
werkt tot een activiteitenpakket.
Thema’s van de afgelopen jaren waHet PKD wordt dus geheel voorberen: Dwingelwood,
reid en georganiseerd door een
Asterix & Obelix, PKD im Dwingelgroep van zo’n veertig
spitze, Koning van Dwingelland, de
enthousiaste stafleden. Van de
vloek van de Farao en nog veel
groepen wordt wel enige assistenmeer. Scouts en explorers hebben
tie verwacht. Voorbeelden zijn :
ongeveer hetzelfde
terreinaankleding en assistentie
thema. Ze draaien binnen het PKD
bij sommige spellen.
wel hun eigen kamp.

