
 
 
 
 
Beste scouts en ouders/verzorgers, 
 
In deze brief vind je de laatste informatie voor Scouts2day op zaterdag 15 mei in 
Utrecht. Lees deze brief goed door, dan kom je waarschijnlijk al wel in feeststemming! 
 
Verzamelen en vertrek  
We verzamelen om 10:15 uur bij het NS station 
Enschede Centraal, op de grote trap aan de zijde van 
het Stationsplein bij de taxistandplaats.  
  
We vertrekken om 10:34 uur met een speciale trein, 
die alleen scouts uit onze regio naar Utrecht brengt. 
Daardoor kan het feest al in de trein beginnen!  
 
Kom je op de fiets? Dan kun je je fiets gratis en bewaakt stallen in stalling De Graaff. Die is 
ook ’s avonds open. Let op: de bewaakte stationsstalling is na 19:00 uur dicht! 
 

Wat neem je mee? 
 Een klein rugzakje voor je spulletjes. 
 Een lunchpakket met een pakje drinken. 
 Een plastic mok of beker. 
 Een pen. 
 Een feesthumeur! 
 
Wat doe je aan? 
 Iedereen draagt het scoutinguniform zoals het hoort, 

dus met een blauwe spijkerbroek. Vergeet je das niet!!!  
 Je pet, baret of hoed laat je thuis! 
 Houd rekening met het weer (regenjas/zonnebrand). 
 
Waar zorgen wij voor? 
 Een polsbandje met een noodnummer. 
 Een feestboekje Op weg naar Scouts2day. 
 Iets te eten op de terugreis. 

 
Terugkomst in Enschede 
Zoals het er nu naar uitziet zijn we om 19:53 uur terug op het NS station in Enschede.  
 
Bijzonderheden 
Geef medische of andere bijzonderheden uiterlijk op 10 mei 2010 door aan de leiding.  
 
Website 
Houd onze website deze week steeds goed in de gaten voor de laatste informatie!! 
 
Op onze website www.nannezwiep.nl staat een nieuwsbericht over Scouts2day. Daar 
vind je nog veel meer informatie over het programma. Ook als er op het laatste moment 
nog extra informatie binnenkomt, lees je dat in het nieuwsbericht! 
 
Vragen? 
Heb je nog vragen? Stel deze dan aan de eigen leiding. Zij geven graag verdere informatie 
over de activiteit. 
 
Met vriendelijke groet, 
leiding, groepsbestuur en stichting 
Scouting Nanne Zwiep 
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