Regio Essnlaand

Enschede, 22 februari 2017
Beste scouts,
Bijna op de kop af 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: wij nodigen jullie uit
om mee te lopen op onze nachthike in het teken van EU 25!
Wanneer en wie
Onze 'EU 25' wordt gehouden op vrijdag 24 maart 2017. Deelname staat open voor
alle scouts vanaf 15 jaar uit de regio's Essnlaand en Twenteland. Dus explorers,
roverscouts en kaderleden.
Startpunt
Het startpunt is het Haaksbergse busstation aan de Zeedijk in Haaksbergen. Er wordt
gestart vanaf ongeveer 19.30 - 20.00 uur. Alle deelnemende teams ontvangen nog
bericht over de exacte vertrektijd.
Eindpunt
Het eindpunt van de tocht blijft een verrassing. De route is ongeveer 17,5 km lang.
Wij zorgen ervoor dat chauffeurs die dat op prijs stellen een lift krijgen naar het
startpunt, zodat ze hun auto kunnen ophalen. Dat geldt alleen voor chauffeurs. Geef wel
even aan bij opgave dat je hiervan gebruik wilt maken!
Op het eindpunt kun je nog even bijkomen of nagenieten van de tocht onder het genot
van een hapje en een drankje.
Kosten
De deelnamekosten bedragen € 2,50 per persoon. Je
ontvangt nog bericht over de wijze van betalen.
Voor deze bijdrage ontvang je een startbewijs per team,
'catering' onderweg en per persoon een aantal
consumptiebonnen voor op het eindpunt.

Overnachten
Voor een beperkt aantal deelnemers is het mogelijk te overnachten op het eindpunt. Wil
je hier gebruik van maken, geef dat dan aan bij opgave. Hieraan zijn geen extra kosten
verbonden. Hier geldt: wie het eerst komt...
Maak je gebruik van de mogelijkheid te overnachten, houd er dan rekening mee dat we
's morgens op tijd de locatie moeten verlaten. Uitslapen is dus niet mogelijk. Als je wilt
ontbijten, regel je dat zelf.
Opgave
Je kunt je opgeven per team van 2 tot circa 8 personen. Opgave is mogelijk tot en
met woensdag 15 maart 2017.
Het opgaveformulier vind je op de pagina Nachthike 2017 op www.nannezwiep.nl.
Ga rechtstreeks naar deze pagina via de button Nachthike 2017 op onze homepage.
Bestaat jouw team alleen uit leden die nog geen 18 zijn? Dan ontvangen we graag
bericht van jullie begeleider waaruit blijkt dat jullie groep instemt met deelname.
Actuele informatie
De laatste informatie over de nachthike vind je steeds op onze website
www.nannezwiep.nl.
Vragen
Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons
op via nachthike@nannezwiep.nl.

See you at EU 25!
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