
 

 

  

 

KAMPBOEKJE PIKANU 2018 

 

 

 

 
      

Het is bijna weer zover: het jaarlijkse 

PiKaNu. Hét pinksterkamp voor alle scouts van Noord-

Veluwe Flevoland. Ook dit jaar organiseert Scouting 

Nunspeet dit weekend vol spektakel en plezier. 

Wanneer: vrijdagavond 18 mei 2018 tot en met maandag 21 

mei 2018. 

 

Dit jaar staat PiKaNu helemaal in de trant van restaurants, 

keukenstaf en bediening met zelf een eigen restaurant. Helaas 

gaat het helemaal mis, en dat terwijl iedereen zo hard nodig is. 

Gelukkig zijn er een hoop scouts aanwezig die kunnen helpen. 

Welke groep is de beste crew? 

 

Programma 

Vrijdag 

Vrijdag komen jullie aan op het kamp. De officiële opening zal om 20:00 uur zijn, dus zorg dat je 

dan klaar staat met jullie groep! Na de opening is er een avondspel. 

Zaterdag 

In de ochtend wordt gestart met de ochtendgym. Na het ontbijt begint de tocht, waarvoor het handig 

is om een gps en kompas te hebben! Na de maaltijd, is er nog een feest! 

Zondag 

Zondag zal gestart worden met de ochtendgymnastiek. Na het ontbijt begint de aandacht. Zodra dit 

voorbij is beginnen we met het zondagmiddagspel, waarin jullie zelf een rol spelen. In de middag 

zal ook de ScoutShop aanwezig zijn. In de avond is er een gezamenlijke maaltijd. Daarna is er een 

gezamenlijk kampvuur, waar jullie ook je eigen sketches kunnen uitvoeren. 

Maandag 

Maandagochtend is alweer de allerlaatste ochtendgym van dit kamp! Als iedereen heeft ontbeten 

begint het ochtendspel, waarna er nog een eindspel met een karrenrace is. Als laatste zijn er de 

eindsketch en, rond 13:00, de prijsuitreiking van PiKaNu 2018! 

 

 

PikaChef 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Maaltijden 
De organisatie van de PiKaNu gaat ervan uit dat groepen zelf voor hun maaltijden zorgen. Momenten om 

deze maaltijden te verschaffen zijn meegenomen in het programma. 

Eén gezamenlijke maaltijd 

Er zal dit jaar op zondagavond een gezamenlijke maaltijd geserveerd worden door alle groepen. Iedere groep 

maakt een maaltijd voor het aantal personen dat zij hebben. Vervolgens worden alle maaltijden opgediend in 

een buffetachtige setting. Na inschrijving zal hier meer informatie over volgen. 

Kampregels 
We willen jullie graag even op de volgende regels wijzen. Om het kamp voor iedereen te laten slagen willen 

we iedereen vragen zich hier aan te houden. 

0. Bij binnenkomst melden bij Stanley Stam, voor de aanwijzing voor een kampplek. Riskeer het niet 

om je tent te moeten verplaatsen! 

1. Leg nergens vuur aan zonder toestemming van de kampstaf. 

2. Het is verboden op eigen gelegenheid te gaan zwemmen. 

3. Op het terrein mag niet gegraven worden. 

4. Beschadig geen levend hout. 

5. Houd het terrein en de toiletten zo schoon mogelijk. 

6. Afwassen en groenten wassen is niet toegestaan in de toiletten. 

7. Het afval in plasticzakken in de daarvoor bestemde container deponeren, we willen geen 

huishoudelijk afval in de container. 

8. Gebruik messen waarvoor ze bedoeld zijn (bij het kampvuur zijn geen messen meer nodig!). 

9. Enorme radio-installaties en aanverwante artikelen zijn niet toegestaan. 

10. Breek de tenten niet voortijdig af zonder toestemming van de kampstaf. 

11. Wilde spelen zoals rugby zijn verboden op het kampterrein. 

12. Bij activiteiten die niet op het kampterrein plaatsvinden, is de groepsleiding verantwoordelijk. 

13. Iedere scoutinggroep is verantwoordelijk voor een eigen EHBO-doos en brandblusser. 

14. Spullen van een ander blijven mooier als je ervan afblijft. 

15. Schade door vandalisme wordt niet getolereerd en neergelegd bij de verantwoordelijke leiding. 

16. Er geldt een rook- en drankverbod op gebieden toegankelijk voor jeugdleden, tenzij anders vermeld. 

17. Wanneer leden zich buiten het kampterrein bevinden, is de leiding verantwoordelijk. De organisatie 

van PiKaNu is dan niet meer verantwoordelijk. 

18. Gemotoriseerde voertuigen zijn niet toegestaan bij de karrenrace, we willen alleen voertuigen 

aangedreven door spierkracht.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigen voorbereiding 
Wat moet er vóór de PiKaNu gebeuren? 

 

✓ Een restaurantnaam * 

➢ Zo hebben wij Chef Stanley 

 

✓ Workshop/spel voorbereiden voor zondagmiddag! * 

➢ Verzin iets leuks met je groep. Het liefst heeft het te maken met het thema.  

✓ Aankleding voor het restaurant 

➢ Eventueel met eigen logo 

 

✓ Sketch voorbereiden voor kampvuur zondagavond 

✓ Toepasselijke kleding voor de ‘medewerkers’ (keukenstaff en bediening) 

 
* = verplichte voorbereiding 

 

Kostenpost en inschrijven 
De kosten voor het kamp zijn dit jaar uitgekomen op €18.00 per persoon. Via de site van Scouting 

Nederland kan elke groep zich inschrijven, met behulp van het programma Sol. 

Het bedrag dient voor de uiterste sluitingsdatum overgemaakt te zijn op rek. nr.: 

NL87 INGB 0005 1828 13 

t.n.v. Stichting Regio Noord Veluwe Flevoland. 

De inschrijving sluit op 11 mei 2018. Het ledenaantal dat voor 11 mei a.s. wordt ingeschreven is leidend 

voor de kosten.  

Mochten er onduidelijkheden, vragen of opmerkingen zijn kan er contact opgenomen worden via 

pikanu@scoutingnvf.nl. 

Bon Chef! 
Scouting Nunspeet hoopt jullie te zien op PiKaNu. Voor vragen, op- of 

aanmerkingen kun je mailen naar pikanu@scoutingnvf.nl. We zijn ook te 

vinden op pikanu.scoutingnvf.nl en Facebook onder de naam: PiKaNu, blijf 

daar op de hoogte van het kamp! Vergeet je niet aan te melden en voor te 

bereiden. Wij hebben er zin in! 

 

Tot dan! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Stanley Stam 

Scouting Nunspeet 

 

Wat verwachten we van jullie? 
Naast de onderdelen die wij zullen organiseren, vragen we jullie om ook een steentje bij te dragen. We 

hopen dat elke groep met hun eigen restaurant crew komen. Die bestaat op zijn minst uit een kok en een 

aantal bediende, maar uitbreiding naar eigen inbreng is natuurlijk mogelijk. Creëer in en om jullie tenten een 

restaurant sfeer en vergeet niet bijpassende kleding mee te nemen.  

Zondagochtend houden we weer een workshop ronde. We zouden graag willen dat elke groep een 

workshop voorbereid. Als hiervoor speciale wensen of vragen zijn, horen we dat graag. 

Zondagavond zullen we weer een gezamenlijke maaltijd houden. Na de positieve ervaring van vorig jaar, 

zullen we het in dezelfde setting doen. Elke groep krijgt een maaltijd toegewezen na hun inschrijving.  

Zondagavond zal tevens de kampvuuravond plaatvinden, denk alvast na over een sketch, liedje, dansje of 

iets anders creatiefs. 

Voor maandag hebben jullie weer karren nodig voor de karrenrace. Wat we precies gaan doen blijft nog 

even een verrassing, maar de mogelijkheid om een vol dienblad te vervoeren is geen luxe! 

 

https://sol.scouting.nl/as/event/19742/details

