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Delft, 14 maart 2019
Betreft: Duinenmars 6 april.

Beste ouders/verzorgers,
Op zaterdag 6 april gaan de Esta’s weer meedoen met de Duinenmars. We zullen met de Esta’s de afstand
van 10 kilometer gaan lopen.
We verzamelen op zaterdag 6 april om 10:00 op het clubhuis en vertrekken om 10:15 richting Kijkduin.
Naar verwachting komen we rond 14:00 weer aan op het startterrein aan de Machiel Vrijenhoeklaan.
Rond 14:30 zullen we dan weer terug op ons clubgebouw.
Wij vragen u uw kind uiterlijk 31 maart via deze link aan- of af te melden.
De kosten voor deelname bedragen €4.00 per persoon. Dit bedrag kan overgemaakt worden naar onze
groepsrekening: NL60 INGB 0000 9638 96 t.n.v. Scouting Marco Polo Delft, o.v.v. ‘Duinenmars 2019
(NAAM KIND)’.
We vragen u dit bedrag uiterlijk 1 april over te maken.
Daarnaast hebben we weer vervoer van en naar Kijkduin nodig. Als uw kind meegaat met de Duinenmars
en u kunt helpen met brengen of halen, dan willen wij u vragen dit ook in het formulier aan te geven. Natuurlijk mag u zelf ook mee lopen; hier zijn geen kosten aan verbonden tenzij u na afloop ook een medaille wilt ontvangen (€4.00).
Vergeet ook niet uw kind het volgende mee te geven:
o Goede schoenen;
o Rugzak;
o Uniform;
o Jas;
o Evt. een regenpak bij kans op slecht weer;
o Lunchpakket en drinken voor onderweg (eventueel nog wat lekkers om te snoepen).
Op zaterdag 6 april is er voor degenen die niet meedoen aan de Duinenmars geen opkomst!
Mochten er nog vragen zijn, aarzel dan niet om contact te zoeken met Alwin of Patrick:
Alwin Teutelink
06-17397879
Patrick Slootweg
015-7507024 06-14469789
Met vriendelijke groet,
Namens de Estaleiding,
Patrick Slootweg.
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