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Pikarobinson
Ook dit jaar organiseert de Stanley Stam uit Nunspeet weer een
weekend vol plezier en spektakel; de Pikanu! Het Pinksterkamp voor
alle scouts van de Noordwest Veluwe. Op 17 mei starten we officieel
het kamp en op 20 mei is het weer afgelopen.
Dit jaar zullen jullie arriveren op eiland Robinson,waar overlever Rob behoorlijk wat ruimte op zijn verlaten
eiland heeft voor verdwaalde reizigers! Het is voor hem bijzonder handig als jullie hier je kamp opzetten,
want hij heeft jullie hulp hard nodig! De voedselvoorraad op het eiland wordt steeds minder, en ook het
aantal hout neemt af..
We hebben jullie hulp hard nodig om te zorgen dat Rob kan overleven!

Verhaal
De droom van elke avonturier werd voor dekzwabber Rob werkelijkheid. Hij mocht meevaren over de grote
wateren van de wereld.
Wat hij alleen niet wist was dat zijn reis heel anders zou verlopen dan dat hij had verwacht. Al snel was er
storm op komst en was het schip gedoemd te stranden. De bemanning deed alles om het schip en zichzelf
te redden, maar het mocht niet zo zijn. Het schip leed schipbreuk en Rob was de rest van de bemanning
kwijt.
Na een tijd op een deel van het wrak te hebben gevaren, kwam hij aan bij wat er voor hem uitzag als een
onbewoond eiland. Van de wrakstukken die hij mee kon nemen, bouwde hij een huisje. Hier woont hij nu al
een aantal jaar moederziel alleen.
Er is alleen wel een probleem. Het voedsel op het eiland begint op te raken, bijna al het hout is gekapt en
Rob krijgt steeds meer het vreemde gevoel dat hij wordt bekeken. Onze dekzwabber weet niet meer wat
hij verder kan doen om te overleven of om levend van het eiland af te komen. Hij heeft dringend hulp
nodig.
Zijn jullie de avonturiers die hem kunnen komen redden?

Programma
Vrijdag 17 mei zijn jullie vanaf 17.00 uur welkom om op het eiland van Rob te verblijven. De officiële opening zal om 20u
zijn, dus zorg dan dat je klaar bent en klaarstaat . Na de opening trekken we de jungle al in om het vertrouwen van
eilander Rob te verkrijgen.
's Ochtends vroeg op zaterdag worden jullie gewekt door een fijne beat, om vervolgens
lekker actief mee te doen aan de ochtendgym. Mis de ochtend gym niet!! Hierna staat een grote reis door verschillende
landschappen op het programma. Neem hiervoor kompas en GPS mee. In de avond wordt onze buik gevuld door de
keuken van de Osborngroep. Aan het eind van deze lange dag gaan we feestvieren bij de eilandschuur.
Zondagochtend gaan we lekker vroeg uit de veren om te genieten van een actief ochtendgymprogramma. Na het ontbijt
gaan we in groepjes een uurtje bezinnen, een leuk tussenspel doen en na de lunch presenteert elke groep zijn/haar
workshop. Zorg dus ook dit jaar weer voor een uitdagende workshop van ongeveer 15min. Wanneer het donker wordt
gaan we gezellig met z'n allen rond het kampvuur zitten en zullen jullie vermaakt worden
door mooie sketches en liedjes.
Op maandag zullen we ook weer genieten van de ochtendgym. Daarna zullen we ons
verplaatsen naar het veld voor een actief postenspel. Als afsluiting zullen de eilandverblijvers strijden in een vlottenrace.
Neem hiervoor je eigen vlot mee, maar zorg dat er wielen onder zitten! Het is dus geen echt drijvend vlot, alleen moet het
erop lijken! Zorg dat er mensen op kunnen zitten!
Om 13.00 uur zullen we met z’n allen afscheid nemen van eilander Rob en de vlag naar beneden halen.

Maaltijd
De organisatie van de Pikanu gaat ervan uit dat er vrijdagavond en maandagavond
thuis gegeten wordt. Het is van belang om per groep een eigen
keukenuitrusting mee te nemen, waarop gekookt kan worden!
Ook dit jaar zal op zaterdagavond de warme maaltijd verzorgd worden door de
Osborne groep. Leidinggevenden en kinderen die zaterdagavond liever geen vlees eten kunnen dit
aangeven op het inschrijfformulier. De overige maaltijden moeten door de groepen zelf geregeld worden.
Dit zijn 6 broodmaaltijden en 1 warme maaltijd.
Zaterdagochtend 1 broodmaaltijd
Zaterdagmiddag 1 broodmaaltijd
Zondagochtend 1 broodmaaltijd
Zondagmiddag 1 broodmaaltijd
Zondagavond 1 warme maaltijd
Maandagochtend 1 broodmaaltijd
Maandagmiddag 1 broodmaaltijd

Weetjes
Ook dit jaar staat er een container op het land. Vorig jaar is ons
opgevallen dat er heel veel (thema)spul in de container verdwijnt. We
hebben dan ook besloten dat dat soort afval niet in de container gaat en
dit gewoon weer met de groep mee naar huis gaat. Dit is omdat de
container dan snel vol zit en dat allemaal extra kosten met zich
meebrengt. Wel is het mogelijk om gewoon vuilnis hier in te gooien, denk
bijvoorbeeld aan etensresten. Alvast bedankt voor de medewerking!
Tijdens het zondagmiddagprogramma `Workshops´ is er weer een
Mobiele Scoutshop aanwezig. Een zakcentje meenemen (in overleg met
jou leiding) is dus handig als je daar iets leuks wilt kopen!
Als je een gps mee neemt kan je de weg makkelijker vinden!

Kampregels 1
1 Leg nergens een 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 schoon.
6 Afwassen en groenten wassen is niet toegestaan in de toiletten.
7 Het afval in plastic zakken in de daarvoor bestemde container deponeren.
8 Gebruik messen waarvoor ze bedoeld zijn.
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.
14 Spullen van een ander blijven mooier als je er van afblijft.
15 Schade door vandalisme wordt niet getolereerd en neergelegd bij de verantwoordelijke
leiding.

Kostenpost
De kosten voor het kamp zijn dit jaar wederom uitgekomen op €17,- per
persoon. Via de site van Scouting Nederland kan elke groep zich inschrijven,
met behulp van het programma Shanti (zie http://sol.scouting.nl). Het bedrag
dient voor de uiterste sluitingsdatum overgemaakt te zijn op rek. nr. 51.82.813
o.v.v. Scouting District Noord Veluwe/Flevoland te Zeewolde. De uiterste
sluitingsdatum voor de inschrijvingen is 1 mei 2013!!
Het ledenaantal dat voor 1 mei wordt inschreven is leidend voor de kosten. Komen jullie met minder leden naar de Pikanu,
geldt het opgegeven aantal.
Mochten er onduidelijkheden, vragen of opmerkingen zijn kan er contact
opgenomen worden met:
Lisette Hagen
Tel. nr.: 06-57595976
Email: lisettehagen@hotmail.com
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