PiKaNu
Waar zijn de smurfen?
P1. Smurfen vermist
P2. Programma
P3. Voorbereiden
P4. Smurfregels
P5. Kosten & insmurfen

VERMIST

Smurfin, Brilsmurf, Potige smurf
en Moppersmurf
Laatst gezien:
Vrijdagavond 3 juni 2022
in de buurt van 't ZwarteVeldje, Vennepad, Nunspeet

Mocht u ze tegenkomen help ze dan a.u.b.
terug naar Smurfenland.
Vriendelijk bedankt!

Programma

Globaal overzicht van het programma van PiKaNu
VRIJDAGAVOND 3 JUNI 2022: 20.00 UUR
TOT MAANDAG 6 JUNI 2022: 13.00 UUR
'T ZWARTE VELDJE,
VENNENPAD, NUNSPEET

Vrijdag
Het kamp begint! Vanaf 16:00 uur zijn jullie welkom om op het
terrein de tenten op te zetten. Om 20:00 uur wordt het kamp
officieel geopend, zorg dat dan jullie groep klaar staat. Na de
opening is er een avondspel.

Zaterdag
Na smurfengym en ontbijten bestaat het dagprogramma uit een
tocht. Handig om mee te nemen: een gps; kompas en een
kaarthoekmeter. Na de tocht is er een mogelijkheid om wat te
kopen bij de scoutshop. Daarna ga je met je eigen groep een
maaltijd nuttigen en wordt de avond afgesloten met een feest!

Zondag

Fris en fruitig opstaan met Smurfengym en een goed ontbijt.
Daarnaast is er op zondag altijd extra 'aandacht' voor belangrijke
onderwerpen. Daarna begint het zondagmiddagspel waar jullie zelf ook
een 'smurfshop' aan andere groepen geven. De avond eindigt met een
gezamenlijke maaltijd en een kampvuur, waar ruimte is voor eigen
inbreng van sketches.

Maandag

De laatste dag gaan we knallen met die smurfengym! Ontbijten en
daarna kan het ochtendspel beginnen. Als smurftastische afsluiter
volgt het eindspel met karrenrace. Een eindsketch smurft het mooi
af en rond 13:00 uur de prijsuitreiking van PiKaNu 2022

VOORBEREID
Op pad met

GROTE SMURF
MAALTIJDEN
De organisatie van PiKaNu gaat
ervan uit dat groepen zelf voor hun
maaltijden (incl. ontbijt en lunch)
zorgen! Houd er dus rekening mee
dat je van tevoren boodschappen
doet.
Op zondagavond houden we een
gezamenlijke maaltijd! Als
organisatie kiezen we 3 soorten
gerechten uit. Nadat iedereen is
ingeschreven, verdelen we deze
gerechten onder de groepen (dit
versturen we per mail). Dit gerecht
maak je op PiKaNu met je groep
klaar. Maak dit voor meer mensen
dan je in je groep hebt! We zullen
gezamenlijk eten in een
buffetachtige opstelling.

AANKLEDING
Als groep zorgen jullie zelf voor aankleding.
Kom daarom in themakleding en zorg dat
jullie tentenkamp ook leuk in thema is. Creëer
in en om jullie tenten een smurfige sfeer, denk
aan: paddestoelenhuisjes, bakkerij van
baksmurf, drankjes ketel en natuurlijk blauwe
dingen.
De karakters die in het themaverhaal van
PiKaNu worden gebruikt, komen NIET voor in
jullie aankleding, dit zijn: grote smurf, smurfin,
potige smurf, brilsmurf, moppersmurf,
Gargamel en Azraël. Accesoires van deze
karakters kan dus wel (bijvoorbeeld de gym
van potige smurf, kooi en ketel van Gargamel).

SKETCH
KAR VOOR KARRENRACE
Op de maandag houden we een
karrenrace. Het is daarom nodig
een kar voor te bereiden. Dit is
leuk om in thema te doen (denk
aan paddestoelen, blauw, ketel
van grote smurf).

Op zondagavond houden we
tijdens de kampvuuravond
natuurlijk weer sketches. Dus
bereid alvast wat leuks voor zoals
een sketch/toneelstukje, liedje,
dansje, quiz of iets anders
creatiefs.

WORKSHOP: LEVER ONDERWERP IN VOOR 28 MEI 2022
Bereid een workshop voor om uit te voeren op zondagochtend tijdens de
workshoprondes. De drie leukste workshops krijgen extra punten, dus
bereid iets leuks voor! Houd rekening met de volgende dingen:
Aan een workshopronde kunnen meerdere mensen meedoen. Als er maar één iemand per keer mee kan
doen, zorg dan dat het wel leuk is om te wachten voordat er meegedaan kan worden aan de workshop.
Een workshop is leerzaam, leuk en/of actief.
Een workshopronde duurt bijvoorbeeld 15 minuten.
Een workshopronde is mogelijk in thema.
Dit keer willen we graag van tevoren inventariseren wat jullie ongeveer gaan doen. Willen jullie daarom
voor 28 mei een onderwerp voor de workshop inleveren? Dat kan op ons e-mailadres
pikanu@scoutingnvf.nl.

Ja natúúrlijk zijn er ook nog regels
tijdens dit kamp...
Bij binnenkomst melden bij Stanley Stam, voor de aanwijzing voor een kampplek. Riskeer het
niet om je tent te moeten verplaatsen!
Leg nergens vuur aan zonder toestemming van de kampstaf.
Het is verboden op eigen gelegenheid te gaan zwemmen.
Op het terrein mag niet gegraven worden.
Beschadig geen levend hout.
Houd het terrein en de toiletten zo schoon mogelijk.
Afwassen en groenten wassen is niet toegestaan in de toiletten.
Het afval in plasticzakken in de daarvoor bestemde container deponeren, we willen geen
huishoudelijk afval in de container.
Gebruik messen waarvoor ze bedoeld zijn (bij het kampvuur zijn geen messen meer nodig!).
Enorme radio-installaties en aanverwante artikelen zijn niet toegestaan.
Breek de tenten niet voortijdig af zonder toestemming van de kampstaf.
Wilde spelen zoals rugby zijn verboden op het kampterrein.
Bij activiteiten die niet op het kampterrein plaatsvinden, is de groepsleiding verantwoordelijk
en de organisatie van PiKaNu is dan niet meer verantwoordelijk.
Iedere scoutinggroep is verantwoordelijk voor een eigen EHBO-doos en brandblusser.
Spullen van een ander blijven mooier als je ervan afblijft.
Schade door vandalisme wordt niet getolereerd en neergelegd bij de verantwoordelijke leiding.
Er geldt een rook- en drankverbod op gebieden toegankelijk voor jeugdleden, tenzij anders
vermeld.
Gemotoriseerde voertuigen zijn niet toegestaan bij de karrenrace, we willen alleen voertuigen
aangedreven door spierkracht.

&

KOSTEN

INSMURFEN
INSCHRIJVEN

KOSTEN

Inschrijven kan via de site van Scouting

De kosten voor het kamp zijn dit jaar

Nederland met behulp van het programma

uitgekomen op €21,50 per persoon

Sol (log eerst in). Ga naar:

(zowel jeugdlid als leiding).

https://sol.scouting.nl/as/form/42843/participa
nt/new/

Of klik op de button hieronder.

Het bedrag dient voor de uiterste
sluitingsdatum overgemaakt te zijn

Schrijf je in via Sol.

op rek. nr.: NL87 INGB 0005 1828 13
t.n.v. Stichting Regio Noord Veluwe
Flevoland.

De inschrijving sluit op 21 mei 2022.

PRIVACY

Het ledenaantal dat voor 30 mei a.s. wordt

Er worden foto’s gemaakt tijdens dit

ingeschreven is in principe leidend voor de

kamp die we graag op de Facebook,

kosten.

Instagram en website van PiKaNu
willen zetten. Indien een lid bezwaar
hiertegen heeft, horen wij dit graag

instappen!

zodat we maatregelen kunnen
treffen.

Scouting Nunspeet hoopt jullie te zien tijdens PiKaSmurf. Voor vragen, op- of
aanmerkingen kun je contact met ons opnemen via een van onze kanalen. Ook
blijf je daar op de hoogte van al het nieuws over het kamp:

pikanu@scoutingnvf.nl

@pikanunvf

@pikanunspeet

