Regio
Essnlaand

Inleiding
Welkom bij EU 25!
Lees voordat je begint aan de route eerst deze inleiding. Dan ben je op (bijna) alles
voorbereid!
Route-informatie
 De route bestaat uit drie delen. Onderweg wordt steeds een volgend deel uitgereikt.
 Bij elk routedeel hoort een noodenvelop. Die kan uit meerdere onderdelen bestaan.
 De route gaat alleen over openbare wegen, tenzij anders is aangegeven.
 Wegen en paden met de aanduidingen opengesteld, verboden toegang of geen
toegang, erf, doodlopende weg, eigen weg en toegangswegen naar weilanden
of boerderijen tellen niet mee. Deze staan ook niet in de route aangegeven,
behalve in twijfelgevallen of om de situatie te verduidelijken.
 Het gebruikte kaartmateriaal is bewust niet altijd up-to-date. Het kan dus zijn dat een
weg niet op de kaart staat. Volg bij twijfel altijd de route-informatie!
Puntentelling
 Onderweg kom je posten tegen. Daar verdien je punten met spelen of opdrachten.
 Onderweg kom je één of meer aftekenlijsten tegen. Plaats je geen handtekening, dan
vindt aftrek van punten plaats.
 Voor het openen van een noodenvelop vindt (per deel) aftrek van punten plaats.
 Een snelle tijd levert geen punten op, het is geen hardloopwedstrijd!
 De gehele tocht moet lopend worden afgelegd en de spelregels moeten worden
nageleefd. Groepen die zich daar niet aan houden worden gediskwalificeerd.
 De groep met de meeste punten wint. De prijs wordt na afloop bekendgemaakt, nadat
de laatste groep is aangekomen.
Spelregels
Wij gaan ervan uit dat het voor scouts eigenlijk overbodig is, maar toch:
 Denk aan je eigen veiligheid. Loop in de berm links van de weg, tegen het verkeer
in. Gebruik reflecterende hesjes, verlichting en zonodig je zaklamp, maar verblind het
verkeer niet!
 Veroorzaak geen onnodige overlast (zoals met je zaklamp op woningen schijnen).
 Maak geen lawaai in of bij natuurgebieden of bij woningen.
 Doorsteken zijn niet toegestaan.
 Laat onderweg geen afval achter.
Checklist
De volgende zaken heb je onderweg zeker nodig:
 Kompas
 Kaarthoekmeter
 Pen
 Zaklamp
EHBO en andere noodgevallen
Voor EHBO en andere noodgevallen (geen route-informatie) kunnen jullie de volgende
nummers bellen:
- Marcel
06 - Arno
06 - Sander
06 Bij calamiteiten bel je natuurlijk direct 112!
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EU 25
Vorige maand 25 jaar geleden, op 7 februari 1992, werd het Verdrag van
Maastricht door 12 landen ondertekend. Daarmee was de oprichting van de
Europese Unie een feit. In het verdrag werd ook geregeld dat er een
gezamenlijke munt zou komen. Die werd later de euro genoemd...
In 25 jaar is de EU uitgegroeid naar (nu nog) 28 landen en ruim een half miljard inwoners
en is het de grootste economie van de wereld. De landen werken samen op allerlei
terreinen, zoals economie, justitie, landbouw, energie, infrastructuur, onderwijs en
onderzoek. De oorspronkelijke gedachte is dat door samen te werken nationalisme en een
nieuwe oorlog wordt voorkomen. Voor de bevordering van vrede en verzoening,
democratie en mensenrechten in Europa kreeg de EU in 2012 de Nobelprijs voor de Vrede.
Inmiddels staat de Europese gedachte onder druk en is het jubileum
ongemerkt voorbij gegaan. Maar niet helemaal: vandaag lopen jullie
onze nachthike in het teken van EU 25!
En, zijn jullie al nieuwsgierig waarheen EU 25 jullie voert? Ga dan snel van start!
Wij wensen jullie een mooie route en heel veel succes!!
De organisatie,
Scouting Nanne Zwiep - Enschede

Deel 1

Start
De start is bij het busstation aan de Zeedijk in Haaksbergen.

Filmpje
Genoeg gehad van de Engelse thee? Dan snel op pad!
Bekijk het filmpje, kijk en luister goed, volg de scout met het EU vlaggetje
en begin zo aan jullie EU 25!
Het filmpje vind je op onze website www.nannezwiep.nl op de pagina
Nachthike 2017 onder de button Filmpje.
Scan de qr-code en ga direct naar die pagina.
Let op: het filmpje is 233MB groot! Je kunt het ook bekijken (en
eventueel opnemen) bij de organisatie.
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Oleaat
Volg vanaf het eind van het filmpje het oleaat.

1:25.000

Helicopterroute
Het eind van het oleaat is het eerste kruispunt
van de helicopterroute.
Let op:
Gebruik voor deze route alleen kruisingen
of splitsingen van (zand)wegen.
Bospaden tellen dus niet mee!
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