
 
 

Enschede, 10 April 1910 

 

Gegroet medescouts, 

 

 

Namens Lord Baden Powell willen wij jullie uit nodigen voor de Nachthike 

2010, van de regio Ess’nlaand. Deze zal dit jaar gehouden worden op den 

100sten dag, genoemd 10 april 2010. Dit schrijven is een invitatie voor alle 

explorers, stamleden en kaderleden van jullie groep. 

 

Het startpunt van dit evenement is Clubhuis Lambarene in Enschede. Het 

adres van het clubhuis is Horstlindelaan 251, 7522 JG Enschede. Tussen het 

22e en 23e uur kan er gestart worden. Na het 23e uur worden er geen 

routekaarten meer verstrekt. Het clubhuis is geopend vanaf een half uur voor de 

start, dus 21.30 uur. 

 

Bij terugkomst op Lambarene is er de mogelijkheid tot het gezamenlijk 

verorberen van koe, varken, kip of tofu, onder het genot van een drankje. Het 

belooft een werkelijk feestmaal te worden! Wil je hieraan meedoen, geef dit dan 

aan bij je opgave. 

 

De kosten voor deelname aan de nachthike zijn 2,50 euro. Blijf je ook 

BBQen, dan zijn de totaalkosten 7,50 euro (inclusief drinken). Het bedrag 



dient individueel voldaan te worden bij aankomst. In ruil hiervoor ontvang je een 

deelnemerskaart. 

 

Je geeft je op door, als groep, een postduif te sturen naar 

nachthike2010@gmail.com. Geef hierin aan van welke groep jullie zijn en met 

hoeveel personen jullie meelopen. Vermeld ook of jullie wel of niet blijven voor 

het feestmaal. Daarnaast vragen we jullie door te geven of er rekening gehouden 

dient te worden met dieetwensen (Bijvoorbeeld, hoeveel vegetariërs er bij zijn, met 

welke eventuele allergie er rekening gehouden moet worden, etc.) 

 

Voor deelnemers van ver is er de mogelijkheid te overnachten op Lambarene. 

Indien je wilt blijven slapen, geef dit dan ook aan in je bericht per postduif. 

 

Om ervoor te zorgen dat jullie vooraf al in de stemming komen voor dit 

evenement, willen we jullie vragen van te voren per groep een mascotte te maken. 

Deze mascotte moet natuurlijk in het thema 100 jaar scouting passen, voor de 

rest laten wij jullie volledig vrij in jullie creativiteit. Zorg dat je de mascotte bij 

je hebt! De groep met de mooiste mascotte wint een prijs! 

 

Wij hopen dat jullie in grote getale zullen participeren. Mochten er nog vragen 

zijn, neem dan contact op via onze postduifservice: nachthike2010@gmail.com. 

 

Tot ziens op den 100sten dag! 

 

Weest gegroet, mede namens Lord Baden Powell, 

 

Organisatie Nachthike, 

Vaandrig Leppink Groep Enschede 

nachthike2010@gmail.com 

nachthike2010.vaandrigleppinkgroep.nl 
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