
 
 
   
 
 

 

 

89e NPK: de laatste loodjes 

De staf van het Noordelijk Pinksterkamp 
brengt in deze uitgave van Kriebels & 
Krabbels een aantal belangrijke zaken 
nogmaals onder de aandacht én geeft de 
laatste wetenswaardigheden weer die 
van belang zijn voor jouw groep. 
Lees de zaken goed door en communiceer 
ze indien nodig ook met de ouders. Er zijn 
een aantal zaken veranderd. Samen met 
jullie inzet en bijdragen zal ook het 89e 
NPK weer een daverend succes worden! 
 

Ugh! 

Ik ben Eenzame Eekhoorn, ik ben een 
indianenopperhoofd. Ik ben net klaar met 
de hogeschool voor opperhoofden, maar 
ik heb nog geen stam. Hiervoor ben ik op 
zoek naar dappere, slimme, snelle, 
moedige en creatieve indianen die samen 
met mij de “Blauwe Veer stam” willen zijn. 
Wil jij indiaan worden bij mijn stam? Kom 
dan op zaterdag 8 juni naar de grote 
grasvlaktes van de Marne op Bronbeek. 
 
 
Ugh ik heb gesproken. 

 

Eenzame Eekhoorn van de Blauwe Veer 
stam 

 

 Bescherming van de natuur 

Het NPK vindt plaats tijdens het 
broedseizoen. Op de Marnewaard zijn 
veel (beschermde) diersoorten 
waaronder veel (weide)vogels aanwezig. 
De wet natuurbescherming bepaalt dat 
holen en nesten en vogels beschermd 
zijn. Dat betekent dat broedende vogels 
niet verstoord of verjaagd 
mogen worden. En nesten 
mogen niet kapot gemaakt 
of verplaatst worden. Heel 
logisch natuurlijk, zeker voor ons als 
scouts. 
Om het kamp nu en in de toekomst 
mogelijk te blijven maken zijn er veel 
extra maatregelen en afspraken gemaakt 
met de terreineigenaar, gemeente en 
provincie. Veel afspraken hebben invloed 
op het kamp en de organisatie of 
activiteiten van het NPK en een aantal zijn 
direct van invloed op ieder deelnemer of 
bezoeker van het kamp. 
  
Daarom zijn er de 4 groene kampregels 
waar iedereen zich aan houdt: 
• We blijven op het gemaaide 

kampterrein en op de paden (het 
langere gras mag dus niet worden 
betreden) 

• We betreden afgezette gebieden niet 
• We blijven uit de buurt van nesten, 

holen, rustplaatsen van wild 
• We houden ons aan aanwijzingen 

van de staf 
  
Zorg dat iedereen deze regels kent en zich 
er aan houdt, dan hebben we met elkaar 
een mooi kamp en kunnen we laten zien 
dat scouting en natuur prima hand in 
hand gaan! 
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Afval 

Papier en het overige afval worden 
gescheiden ingezameld. Afval in dubbele 
stevige vuilniszakken aanbieden aan de 
ophaaldienst. Papier dient in 
bijeengebonden pakketten te worden 
aangeleverd. Het afval/papier moet zelf 
aangeboden worden tijdens het ophaal- 
moment. Het kan niet eerder of later op 
de verzamelplaats worden achtergelaten! 
 

Scoutshop 

Op het middenterrein is de Scoutshop te 
vinden. Ieder jaar stelt Stam Dien een 
eigen npk assortiment samen met o.a. 
badges.  
 
Daarnaast zijn er artikelen uit de nieuwe 
catalogus van de landelijke ScoutShop te 
verkrijgen. De prijzen zijn gelijk, maar je 
kunt verzendkosten besparen en alles 
goed bekijken voor je iets koopt. De 
ScoutShop heeft tijdens het NPK géén 
uniformen in huis. Deze zijn wel te 
bestellen, schriftelijk of telefonisch (evt. 
via antwoordapparaat) tot uiterlijk 29 mei 
2019 bij Margriet Bakker (gegevens zie 
achterin het boekje). Dit geldt voor 
persoonlijke en/of groepsbestellingen. Je 
kunt je bestelling dan afhalen tijdens het 
NPK. 
 

Poort gesloten 

Tijdens de bezoekdag is de hoofdpoort 
vanaf 13:00 uur gesloten! Wil je rond die 
tijd het kamp (tijdelijk) verlaten, zorg er 
dan voor dat je auto voor 13:00 uur 
buiten de poort is! 
 
 

Doorlaatpassen bezoekdag 

Voor mindervaliden is er de mogelijkheid 
gebruik te maken van een pendeldienst 
(huifkar met trekker) tussen 
parkeerplaats en middenterrein van het 
kamp. De pendeldienst rijdt 
maandagmiddag tussen 13.00 en 17.00 
uur.  
 
Tot uiterlijk zaterdag 1 juni 2019 kunnen 
bezoekers worden aangemeld om gebruik 
te maken van deze dienst. Ze kunnen dan 
nabij de opstapplaats parkeren.  
Aanmelden kan door een mail te sturen 
naar: 
secretariaat@noordelijkpinksterkamp.nl. 
Vermeld duidelijk het kenteken en de 
naam van de bestuurder van de 
desbetreffende auto en het mobiele 
nummer.  
 

Op het NPK? Eerst even aanmelden! 

Iedere speltak en deelnemer dient zich 
voor aanvang van het kamp altijd aan te 
melden bij de penningmeester op het 
middenterrein. Ook als je denkt dat er 
niets te verrekenen is.  
Welpen, Pivo’s, Steven en Bronbeek 
aanmelden op de vrijdag; van 16.00-
18.00 uur en tussen 19.00-21.00 uur. 
Bevers, Scouts en Explorers aanmelden 
op de zaterdag; van 09.00 -18.00 uur en 
tussen 19.00-21.00 uur. 
 

Rijden op het terrein 

Op het terrein is 
eenrichtingsverkeer van 
toepassing. Let daarom op de 
geplaatste verkeersborden 
die de rijroute aanduiden. 
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Polsbandjes 

Ook dit jaar heb je weer een polsbandje 
nodig voor de entree van de Kruk. Een 
bandje kun je ophalen bij de 
balie van de Pivostaf. 
Dat kan dagelijks 
vanaf 22.00 uur.  
Je moet dan wel 
ouder zijn dan 18 en 
dat kunnen bewijzen.  
 

Kamperen en kampvuurtjes 

Voor het maken van kampvuren gelden 
duidelijke voorwaarden: 
Het hout moet onbehandeld zijn, vrij van 
verflagen e.d., geen sloopafval in verband 
met milieuschade. Verder mag er op last 
van de brandweer geen pallethout 
verbrand worden. Brandhout moet je zelf 
meenemen en mag alleen in vuurbakken, 
tafelvuren en dergelijke worden gebruikt, 
minimaal 50 cm boven de grond. 
 

Allergenen 

In de keuken kun je terecht voor normale 
maaltijden en vegetarische maaltijden. 
Vanwege de grote schaal en 
verscheidenheid aan ingrediënten kunnen 
wij geen garanties afgeven omtrent 
andere allergenen.  
Voor meer informatie en vragen kun je 
terecht op de website onder Diensten - 
Horeca. 
 

Niet zwemmen in de tankgrachten 

Voor je eigen veiligheid: ga niet 
zwemmen in de tankgrachten. Dat zijn de 
plekken waar militaire tanks het water 
oversteken. Dit water is erg vuil en kan 
schadelijk zijn voor je gezondheid. Niet 
doen dus! 

Eetpassen inleveren! 

Schrijf dit op of onthoudt het goed; de 
eetpassen graag direct na de laatste 
maaltijd inleveren bij de keuken! 
 

Porta potti leegpunten 

Leegpunten campingtoiletten: 
Deze staan aangegeven op de 
calamiteiten/rasterkaart achter in het 
boekje.  
 

Brengen en halen groepsmateriaal 

Groepsmateriaal mag op 
donderdagavond 6 juni vanaf 19.00 uur 
worden gebracht. Dinsdag 11 juni moet 
alle materiaal voor 18.00 uur van het 
terrein verdwenen zijn.  
 
Let wel: de organisatie van het NPK stelt 
zich niet aansprakelijk voor schade aan of 
verdwijnen van groepsmateriaal dat op 
het kamp aanwezig is: zorg er dus zelf 
voor dat dit op een verantwoorde manier 
bewaakt blijft. 

Pinnen op het NPK 

Ook dit jaar kan je weer bij de kamp-
penningmeester op het middenterrein je 
kampgelden betalen en vaste bedragen 
pinnen. Kosten per transactie: € 0,50. 
Voor het betalen van de kampgelden 
worden geen transactiekosten berekend. 
Op zaterdag en zondag kun je ook met pin 
betalen bij het Seepeert en op maandag 
bij de Scoutshop! 
 

Afhalen maaltijden: houd ze warm! 

Voor het ophalen van het eten moet je 
voldoende eigen warmhoudpannen of 
gamellen meenemen die geschikt zijn om 
de maaltijd tenminste een half uur op 
temperatuur te houden. 
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Terreinpas 

Denk er aan dat elke auto die het terrein 
op komt een ingevulde terreinpas achter 
de voorruit moet hebben. Er staat ook 
route-informatie over het kampterrein 
op.  
Terreinpas vergeten? Dan zijn de kosten 
€ 0,50.  
Communiceer dit dus goed aan 
medeleiding, deelnemers en/of ouders.  
 

Rijroute bezoekdag 

Bezoekers die met de auto komen kunnen 
de parkeerplaats bereiken via de 
aangegeven routes vanaf de weg 
Lauwersoog – Leens. I.v.m. vlaggetjesdag 
in Zoutkamp moet er op last van de 
gemeente niet via Zoutkamp, maar via 
Friesland naar het NPK gereden worden. 
Communiceer dit aub goed aan de 
bezoekers die je verwacht. 
 

Spreek elkaar aan… 

Roken tijdens activiteiten en in 
aanwezigheid van kinderen is niet 
toegestaan. Lopend roken op het terrein 
is verboden. Roken is alleen toegestaan 
op de afgeschermde rookplekken (1 op 
elk speltakterrein) en op je eigen terrein 
bij je vuurbak. Spreek elkaar hier op aan 
en geef het duidelijk door aan bezoekers. 
 
 
 

 

 
 
 

 
Zeer scherp geprijsd! Een bol NPK sisal 
voor maar € 13,00! 
Tijdig bestellen 
voorkomt dat we 
uitverkocht zijn 
tijdens het kamp.  
Bestel uiterlijk voor 
21 mei via de website (Diensten-facilitair-

Materiaalbeheer) met het bestelformulier. 
Met het betaalbewijs van de 
kamppenningmeester kan je het op het 
kamp ophalen bij de materiaalmeester 
van je speltak. 
 

Laatste nieuws!! 

Kijk voor het laatste nieuws 
over het NPK kijk op de 
website, app en volg ons 
via facebook en instagram.  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Colofon 
Kriebels & Krabbels is een uitgave 
van het Noordelijk Pinksterkamp,  
afd. Secretariaat / PR & Communicatie 
secretariaat@noordelijkpinksterkamp.nl 
 

Tijdens het kamp zijn we telefonisch 
bereikbaar op 0519 - 34 94 25. 

mailto:secretariaat@noordelijkpinksterkamp.nl

