
1 maart: Om 20:00 start voorinschrijving deelgenomen groepen PKD 2019 
 
8 maart: Om 23:59 sluiting voorinschrijving. 
 
9 maart: Om 00:00 Inschijving voor alle groepen open. 
 
31 maart: Om 23:59 sluiting inschrijving & deadline kosteloos wijzigen inschrijving 
 
1 mei: Om 20:00 deadline annuleringen tegen gereduceerde afmeldingskosten 
 
8 mei: Voorbereidingsdag: Jullie krijgen voor deze dag een  
uitnodiging om kennis te maken met de kampstaf.  Er wordt deze dag uitleg gegeven 
over het programma, het thema en andere relevante zaken. 
praktische zaken. Ook kunnen jullie het kampterrein  bewonderen en vragen stellen 
aan de Staf. 
 

Inschrijven 
Op de website van Het PKD zal de informatie over de inschrijfprocedure bekend worden  
gemaakt. Wil je met meer dan 1 speltak komen, schrijf dan elke speltak apart in. Dan kunnen 
wij rekening houden met de indeling van de terreinen. 
 
Deelnamegeld voor het kamp is € 37,50 per persoon. 
 
Hierbij inbegrepen zijn : 

• 2 overnachtingen op het Labelterrein Dwingeloo, 

• Inclusief eten en drinken vanaf zaterdagavond tot en met maandagmiddag, 

• Een goed gevuld programma met ondersteuning van de PKD staf. 
 
Niet inbegrepen is :  

• Een reis– en ziektekostenverzekering voor je groep. 

• Lunch zaterdagmiddag, 

• Koffie, thee, limonade en snacks. 
 
Opgeven en betalen kan tot 1 april 2022. Groepen zijn pas definitief ingeschreven als het  
inschrijfgeld op de rekening van PKD is bijgeschreven.  Betaal je aan de poort, dan betaal je per 
deelnemer € 3,00 extra. Door je in te schrijven voor het PKD ga je akkoord met de algemene 
voorwaarden en het kampreglement van het PKD en Labelterrein Dwingeloo. 
Tot 1 april kan er kosteloos geannuleerd worden. Van 1 april tot 1 mei 2022 geldt bij  
afmelding van deelnemers 25% afmeldingskosten, na 1 mei 2022 geldt 100% afmeldingskos-
ten. Dieetwensen kunnen tot 1 mei worden doorgegeven. 
 
Voor algemene vragen over het opgeven kunt u mailen naar opgave@hetpkd.nl. Voor vragen 
over financiën kunt u mailen naar penningmeester@hetpkd.nl.  

63e editie van het pkd 
 

De 12 werken van Hercules 



Op de Grieke berg Olympus leven alle Griekse Goden 
in grote harmonie en waken over de Grieken.  
 
Maar Hercules, de zoon van oppergod Zeus, is flink 
aan het puberen en is vooral lastig. 
In een boze bui heeft Hercules ruzie gezocht met de  
andere goden en dat resulteerde in dat diverse  
gebouwen op de Olympus zijn beschadigd.  
 
Voor Zeus is de maat nu vol en stuurt Hercules 
weg van de Olympus, terug naar aarde. En hij mag 
pas terug komen als hij heeft bewezen een echte 
griekse god te zijn en dat hij waardig is voor de 
Olympus. om Hercules te helpen, stuurt Zeus 
Athena, godin van de wijsheid, met hem mee op zijn 
queeste.  
 
De gemene Hades, god van de onderwereld,  
probeert hier een beetje in te stoken en geeft  
Hercules een lijst met onmogelijke opdrachten, 
waarvan Hades zegt dat als hercules ze uitvoert, 
hij weer terug mag naar de Olympus.  
 
Hercules heeft jullie hulp nodig om de  
onmogelijke Opdrachten uit te voeren, zodat hij 
weer terug kan naar olympus. 
 

63e Editie 
Voor iemand die nog nooit van PKD heeft gehoord: PKD 

staat voor Pinksterkamp Dwingeloo, een uniek  

pinksterkamp voor welpen, scouts en explorers.  

 

Je kunt je aanmelden met je speltak (inclusief leiding) en 

dan doe je mee aan het uitdagende programma dat de 

staf van het PKD elk jaar verzint. Dit jaar is het thema  

“De 12 werken van Hercules”.  

 

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 2022 van zaterdag 4 juni tot en met maandag 6 juni. In 

totaal heeft het kamp maximaal 400 deelnemers, ver-

deeld over 1 welpen subkamp, 1 explorer subkamp en 2 

scouts subkampen.  

 

Het PKD vraagt weinig voorbereiding: de PKD-staf  

verzorgt het programma. Wij kopen het eten in, je hoeft 

dit alleen nog zelf te (laten) bereiden.  

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. 

Over Het PKD 


