Voor de 39ste keer het Poolkamp.
op 18, 19 en 20 december 2015.
Kampeerboerderij ‘de hooge haer’
te dwingeloo

Het Poolkamp is voor de echte liefhebbers van winter kamperen. Je
kunt kiezen uit een 6-tal verschillende hikes met elk een eigen thema.
Je doet dus niet met je eigen groep, maar als koppel of meerdere
koppels deel aan het Poolkamp!
-----------------------------------------------------------------------------------------------

A – Hike: 10 - 14 jaar

Minions
Help!!!
Wij zijn onze baas kwijt! Hierdoor raken wij helemaal in de war, we hebben dus
snel een nieuwe baas nodig! Hiervoor hebben ik en de andere minions snel hulp
nodig om een baasje te zoeken. Om ons te kunnen helpen zijn wij op zoek naar
stoere jongens en meisjes.
Wil je helpen en heb jij zin in avontuur en gezelligheid, geef je dan snel op en dan
zijn de minions je eeuwig dankbaar!
Houd je van lachen gieren brullen en streken uit halen dan is de A-Hike echt iets
voor jullie. Geef je dus snel op voor de A-Hike!!

 Je hebt nog niet eerder een hike gelopen???
 Je hebt weinig ervaring nodig met routetechnieken…. Deze worden dit
weekend uitgelegd!!
 Je slaapt in een kampeerboerderij!! Dus niet in een koude tent
 Je hoeft niet met al je bagage te lopen, alleen met een dagrugzak.
 Routes zijn niet te lang en hebben onderweg veel leuke posten!!!
 Je loopt samen met je koppelgenootje
 Vooral ook erg gezellig!!!!!!!!!!!!
Hikeleiding:
Niels Ruiter
Kevin Blok
Elisa Water
Contact:

ahike@poolkamp.nl

X-Hike: 10-14 jaar

Space X
De X-hike is een hike tussen de A en B hike in. Je slaapt wel in je eigen tent, maar
je hoeft niet met een grote rugzak te lopen. Bij de X-hike is het thema erg
belangrijk, hier hoort dus ook een logboek bij.
Met de basis hike technieken kun je deze hike goed lopen, daarnaast kook je je
eigen eten. Mocht het niet allemaal lukken dan helpen wij je natuurlijk graag!

Tijdens deze hike zullen de deelnemers met een daypack lopen waarin een lunch,
drinken en hikegerei past.

De overige bagage zal naar het subkamp worden gebracht door de organisatie (let
wel op dat alle bagage ruim in 1 stevige tas past, gelabeld met naam).

Er zal worden overnacht in zelf meegenomen tenten. Op het subkamp zal er wel
verwarmde tent geplaatst worden.
Opgeven kan als koppel en troppel.
Hikeleiding:
Jeroen Lamberts,
Geert Schoemakers
Wander Elout

Contact: xhike@poolkamp.nl

B-Hike:12 - 14 jaar

Brandweer
De - Van - Alles - Wat – Hike -1

Dit is een hike voor jongens en meisjes die al een keer aan een hike hebben
deelgenomen. Je loopt met je eigen rugzak en slaapt in je eigen tent. Je kookt ook
zelf je eten met je kookspulletjes.
Deze hike wordt in een thema gehouden, een logboek is daarom ook belangrijk. Er
zijn twee vaste dagtochten met allerlei leuke posten onderweg. Wat kennis van
kaart- en kompastechnieken is wel noodzakelijk.Opgave kan per koppel of troppel.

Hikeleiding:
Andre Boelens
Niels Massink

Contact:

bhike@poolkamp.nl

C-Hike: 13 – 15 jaar

FIFA Wereldkamioenschap verkiezing
De - Van - Alles - Wat – Hike -2

Opgave kan per koppel of troppel. (max. 20 koppels/troppels)
Hikeleiding:
Gerjan Arends
Elzo de Groot
Bob Tjaarda
Contact:

chike@poolkamp.nl

DE-Hike: 14 - 17 jaar

Operatie Snacktank
Explorer-hike

Het zat er al jaren aan te komen, maar het is oorlog! Nederland en België zijn in strijd geraakt en onze koninklijke
landmacht raakt uitgeput. Boeren, burgers en buitenlui worden gewezen op hun dienstplicht en zullen mee moeten vechten
in deze genadeloze oorlog.
Ook de medewerkers van snackbar "Supervet!" in Dwingeloo zullen er aan moeten geloven. Zij blijken uitermate geschikt
te zijn als soldaat. Door hun jarenlange ervaring met kroketten en eierballen, zijn bommen en granaten geen probleem
meer voor hen! Daarnaast heeft het frituren van Vlaamsche frieten ze veel kennis gegeven over de vijand! Ook geen zij
geen angst voor deze strijd, aangezien zij zeer bekwaam zijn in het bereiden van patatjes oorlog!
De medewerkers van "Supervet!" zullen een weekend lang een militaire training (met een snacktintje) doorstaan in de
wilde bossen van Dwingeloo! Ben jij klaar voor de strijd? Vecht je mee voor volk en vaderland?! Geef je dan nu op voor
DE- Hike

Groepsgrootte: 2 t/m 6 personen.
Hikeleiding:
Kitty van der Stege,
Els Ramm,
Marco Buntjer
Arnoud van Duren

Contact:

Dehike@poolkamp.nl

Dan hebben wij

Algemene informatie: B-, C-, D- en E-Hike;
De deelnemers vervoeren hun bagage zelf en brengen zelf ookeen tent
mee. Verder moet je meenemen; twee broodmaaltijden voor de zaterdag
en een warme maaltijd (om zelf klaar te maken), primus, logboek,
kompas, kaarthoekmeter, schrijfmateriaal, verbanddoosje, persoonlijke
bagage, waterdichte schoenen, regenkleding en handschoenen.
Daarnaast staat er op ieder overnachtingsterrein een grote tent met
verwarming.
Info en opgave kijk op: www.poolkamp.nl
Wij zijn ook op

Tot ziens op het Poolkamp.

