
 

 

 

 

 
 
 

 
 
Enschede, 15 maart 2011 

 

 

Beste scouts, 

 

Het eeuwfeest van Scouting in Nederland zit erop! Dit jaar bestaan we maar 

liefst 101 jaar. Hoog tijd om de weg te vinden in de nieuwe eeuw voor 

Scouting! 

 

Wij nodigen jullie uit om mee te lopen op de Route 101. De U.S. Route 101, 

ook wel 'The 101' (one oh one) of  Pacific Coast Highway genoemd, is de bijna 

2.500 km lange snelweg langs de Amerikaanse westkust.  

Onderweg kom je langs bruisende steden als Los Angeles en San Fransisco en 

passeer je Hollywood en Silicon Valley. De weg voert over de Golden Gate Bridge, door 

overweldigende natuur als het Redwood Forest, om uiteindelijk bij Olympia in de staat 

Washington (bijna) de Canadese grens te bereiken. 

 

Wanneer en wie 

Onze 'Route 101' wordt gehouden op vrijdag 8 april 2011. Deelname staat open voor 

explorers, roverscouts en kaderleden. 

 

Startpunt 

Het startpunt is op de parkeerplaats van zwembad De Wilder aan de Scholtenhagenweg 

in Haaksbergen. Er wordt gestart vanaf ongeveer 20.00 uur. Alle deelnemende teams 

ontvangen nog bericht over de exacte vertrektijd. 

 

Eindpunt 

Het eindpunt van de tocht blijft een verrassing. Onze '101' 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. De totale bijdrage per team kun je  

tot 5 dagen voor de start overmaken op 

rekeningnummer 7835645 ten name van 

A.R.H. Schut te Enschede. Vermeld je naam,  

scoutinggroep en speltak. 

 

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 en kosten 

Je kunt je opgeven per team van 2 tot circa 8 personen. Opgave is mogelijk tot en 

met woensdag 30 maart 2011.  

 

Stuur een mail naar nachthike2011@gmail.com en vermeldt daarin: 

 naam scoutinggroep en plaats 

 speltak 

 'leider' team met naam, leeftijd, adres, mailadres en mobiel telefoonnummer 

 het aantal deelnemers in je team en hun leeftijden 

 2 teamleden met mobiele telefoonnummers tijdens de tocht 

 of jullie chauffeur(s) een lift wil(len) 

 of je wilt overnachten 

 eventuele bijzonderheden (o.a. dieetwensen) 

 

Actuele informatie 

De laatste informatie over de nachthike vind je 

steeds op onze website www.nannezwiep.nl. Kijk 

onder Activiteiten / Nachthike 2011. 

 

Vragen 

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op 

via nachthike2011@gmail.com. 

 

 

See you on Route 101! 
 
 
Met vriendelijke groet, 

organisatieteam Nachthike 2011 

Scouting Nanne Zwiep - Enschede 

 

Gabriël  Thijs  Marcel  Bart  Arthur 

 

e  nachthike2011@gmail.com 

w www.nannezwiep.nl - kijk onder Activiteiten / Nachthike2011 
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