
Deelname aan de nachthike is volledig op eigen risico. Voor getroffen schade wordt geen verantwoordelijkheid genomen 
door de Kameleongroep Scouting Vasse e.o. 
 

Uitnodiging NACHTHIKE 2005 
 
Beste scoutingmensen, 
 
Op vrijdag 18 februari wordt weer de jaarlijkse nachthike georganiseerd. De 
organisatie is dit jaar in handen van de pivo’s van de Kameleongroep Scouting 
Vasse. De hike zal dan ook beginnen bij blokhut de Veelboer in Mander. De 
kosten bedragen 5 euro per deelnemer. Hiervoor krijg je een onvergetelijke 
tocht en een oergezellige barbecue. Bier en andere drank zal voor 1 euro per 
flesje verkrijgbaar zijn. Voor fris wordt 50 cent per glas gevraagd 
 
Voor degenen die niet weten wat het fenomeen nachthike inhoud zullen we hier 
een korte beschrijving van de nacht geven. De avond begint met een hike met 
een lengte van 10 à 15 kilometer. Onderweg zul je enkele posten tegenkomen 
waar het nodige is te beleven. Eenmaal op het eindpunt gekomen ligt daar het 
overheerlijke vlees op de barbecue. De nacht kan zo lang of kort gemaakt 
worden als je zelf maar wilt. ’s Ochtends is er voor de mensen die blijven 
overnachten een ontbijt geregeld. Al met al een onvergetelijke nacht waarvan je 
nog lang zult nagenieten. 
 
Iedereen die 14 jaar of ouder is mag deelnemen aan deze hike. Aan alle 
deelnemers wordt verzocht vooraf zelf groepjes in te delen met een grootte van 
minimaal 2 en maximaal 8 deelnemers. Vanaf 21.00 uur kunnen de groepen 
starten bij de Veelboer. Het is de bedoeling dat het deelnamegeld hier betaald 
wordt. Na afloop van het feest is er de mogelijkheid om te overnachten. 
Hiervoor moet er wel een tent worden meegenomen. Overnachting in de blokhut 
wordt niet toegestaan.  
 
Wanneer je wilt deelnemen kan dit door een e-mail te versturen naar het 
volgende adres: nachthike@scoutingvasse.nl 
Vermeld hierbij de volgende gegevens: 

o Naam + emailadres contactpersoon 
o Aantal deelnemers  
o Scoutinggroep 
o Overnachting (ja/nee) 
o Eventuele bijzonderheden 

Het verzoek is om je zo snel mogelijk aan te melden, maar doch uiterlijk op 
vrijdag 11 februari. Wanneer je je hebt aangemeld, maar je kunt toch niet 
deelnemen verzoeken we om je op tijd weer af te melden. 


