VOOR DE 37STE KEER HET POOLKAMP.
OP 20, 21 EN 22 DECEMBER 2013.
KAMPEERBOERDERIJ ‘KLONIE’
TE ELLERTSHAAR

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

Thema: De legende van Aang

• 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:
Gerda Doorlag
Inge Blokzijl
Contact:

ahike@poolkamp.nl

X-Hike

10-14 jaar

Thema: Casino

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

Thema: Barbiehike

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
Fennechien Schuil.
Contact:

bhike@poolkamp.nl

C-Hike

13 – 15 jaar

Thema: Ontdekkingsreis over de Chinese Muur
De - Van - Alles - Wat – Hike -2-:
De Chinese muur is meer dan 6000 kilometer lang en de
bouw hiervan startte al 200 jaar voor Christus. Op poolkamp
gaan we terug in de tijd. Naar de 14e eeuw op zoek naar
nieuwe handels producten in China.
Als ontdekkingsreizigers reizen we gduraende gedurende het weekend over de
Chinese muur en gaan naast hand het zoeken van handelsproducten ook de
Chinese cultuur ervaren. Dat zal zal waarschijnlijk bestaan uit met stokjes eten en
chinees moeten lezen.
Gedurende deze zware ontdekkingsreis zullen jullie slapen in een zelf
meegebrachte tent. Ook zal het nodig zijn om kookgerei en eten mee te nemen.
Zodat jullie voor jezelf kunnen koken op de zaterdagavond. Voor de tocht is het wel
noodzakelijk dat jullie wat kennis hebben van kaart lezen en het gebruik van een
kompas.
Ten slotte is het belangrijk dat anderen ook de mogelijkheid
hebben om jullie route te volgen als zij deze mooie
producten willen kopen. Daarom is het belangrijk dat jullie
de route en ervaringen van de tocht in een logboek
bijhouden.

Opgave kan per koppel of troppel. (max. 20
koppels/troppels)
Voor meer informatie kan je terecht bij de reisorganisatie:
Gerjan Arends
Elzo de Groot
Bob Tjaarda
Contact:

chike@poolkamp.nl

D - Hike

14 - 17 jaar

Thema: Candy Crush Real Live

Doe mij maar...
... een beetje te voet,
... een beetje voortbewegen op een tweewieler,
... een beetje in de touwen hangen,
... een beetje de binnenkant van je ogen bekijken,
... een beetje thema zonder dat dit vaststaat,
maar vooral een onvergetelijk kamp beleven.
Dus wil je relaxed, semi-actief of juist voor de punten gaan, één ding is zeker ...
doe ons maar jullie opgaven.
Groepsgrootte: 2 tm 6 personen
Leeftijd: 14 tm 17 jaar
Lopen: +- 20 km
Fietsen: +- 50 km
Hikeleiding:

Kitty van der Stege, Els Ramm, Judith Blokzijl

Contact:

dhike@poolkamp.nl

E - Hike

14 - 17 jaar

Thema: Kinderen voor Kinderen

Explorers – Hike:

“Wat?!? Is de hikeleiding van de E-Hike nou helemaal gek geworden?! Ik ben
Explorer en de Kinderen voor Kinderen-fase ben ik nu wel voorbij.”
We horen het je denken. Je bent bijna volwassen. Je droomt niet zo wa-wa-wawaanzinnig meer, dat onbewoonde eiland kan je gestolen worden en datgeen wat
je tijdens het badderen ontdekte, zit er inmiddels ook wel aan.
Maar zou je niet nog één keer echt kind willen zijn? Dat je niet continu je Whatsapp
in de gaten hoeft te houden om op de hoogte blijven, maar in plaats daarvan de
hele dag ongegeneerd in een zandbak kunt zitten? Dat je de hele dag mag
fantaseren hoe het is om de baas van het journaal te zijn?
Als jij weer terug wil naar je kindertijd, maar toch zin hebt in een uitdagend stukje
wandelen, schrijf je dan nu in voor de E-Hike!
Je kan je namelijk als koppel of troppel opgeven. De hike is bedoeld voor Explorers
(14 t/m 17 jaar).
Hikeleiding:

Arnoud van Duuren en Marco Buntje

Contact:

ehike@poolkamp.nl

aan? 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.

