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 2019. 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 2019
1 februari: opening inschrijving
1 april: Deadline opgave/deelnemersgeld. Wie het eerst komt, wie
het eerst maalt.
14 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.
8 t/m 10 juni : Pinksterkamp Dwingeloo 2019

62e Editie

Over Het PKD

De Toverschool

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

Ieder voorjaar komen uit alle windstreken groepen
tovenaars en heksen naar het buitenverblijf van de
Toverschool Celsius Magicus, waar ze onder leiding van
echte tovenaars beter de wereld van de magie leren
kennen.
De Rector verwelkomt alle studenten die dit jaar zijn
toegelaten voor dit kamp, waar alleen de meest
veelbelovende jonge tovenaars voor worden toegelaten.
De opening wordt wreed verstoord doordat de kwade heks
Salem opeens komt overvliegen en schreeuwt naar de
Rector dat ze hem wel zal krijgen.
De Rector vertelt dat Salem ooit een lerares was op deze
school, maar jaren geleden langzaam steeds duisterder
werd. Toen ze ooit een aantal onschuldige leerlingen heeft
betoverd, is ze door de andere leraren overmeesterd.
Omdat Salem een hele krachtige heks was geworden in de
loop der jaren, hebben de leraren uit de schoolbibliotheek
het krachtigste toverboek gehaald en met die spreuken
hebben ze haar gevangen genomen.
Nadat Salem was overmeesterd, waren de leraren er van
overtuigd dat dit boek zo krachtig was, dat ze besloten
hebben om het boek pagina voor pagina te verdelen onder
leraren en andere machtige tovenaars. Maar nu Salem
weer terug is, en wraak wil nemen om alle mensen van de
Toverschool, hebben we dat boek weer nodig om haar te
verslaan. Maar waar zijn al die pagina’s nu gebleven?

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
“De Toverschool”.
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
2019 van zaterdag 8 tot en met maandag 10 juni. 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.

