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Betreft: PINO-hike
Delft, 20 april 2019
Beste ouders/verzorgers, beste Esta’s, en Welpen,
Op 18 en 19 mei 2019 is er weer een nieuwe editie van de PINO-hike. Dit jaar gezamenlijk met de Esta’s
en Welpen van ScoNo, Scouting JMC, Scouting MPD en Scouting Hedera.
Op zaterdag 18 mei verzamelen we tussen 12:00 en 14:00 uur bij het clubhuis van JMC, Van der Hagenstraat 5A, 2722 NT, Zoetermeer, vlak bij het Wildwatersport complex Dutch Water Dreams. U kunt parkeren op het parkeerterrein voor Dutch Water Dreams en het laatste stukje zal u moeten lopen. De exacte
tijd krijgt u later nog.
De kinderen lopen in groepjes van ongeveer tien kinderen met minimaal twee leiding als begeleiding.
Voor de jongere kinderen is er een route uitgezet van acht kilometer en voor de oudere kinderen een route
van ongeveer twaalf kilometer.
Tijdens de hike zullen de kinderen ook met het openbaar vervoer reizen, dus iedereen moet een OVchipkaart bij zich hebben waar minimaal €10,- op staat. Onderweg zijn er posten met iets te eten en te
drinken, maar de kinderen mogen ook zelf nog eten en drinken meenemen voor onderweg. Het avondeten
wordt verzorgd.
Na het avondeten zullen er nog enkele activiteiten zijn op het clubgebouw van Scouting Nootdorp. Na
een overnachting op het clubgebouw en terrein van Scouting Nootdorp kunnen de kinderen op zondag 19
mei rond 10:00 uur worden opgehaald. Exacte tijden volgen nog.
Wij vragen u om uw kind zo snel mogelijk, maar uiterlijk zondag 5 mei aan- of af te melden door dit
formulier in te vullen.
Voor deelname aan deze activiteit vragen we u €2.50 over te maken naar onze groepsrekening:
NL60 INGB 0000 9638 96 t.n.v. Scouting Marco Polo Delft, o.v.v. ‘Pinohike 2019 (NAAM KIND)’.
Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de leiding.
Met vriendelijke groet,
De leidingteams van de Esta’s en Welpen van ScoNo, JMC, de Hedera en de MPD.
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Paklijst:
In grote tas die wordt vervoerd naar de slaapplaats:
 Slaapzak
 Matje/luchtbed (+pomp)
 Evt. schone kleren
 Toilettas
 Ontbijtpakketje (om op te eten op zondagochtend)
 Evt. medicijnen + instructiebriefje (inleveren bij eigen leiding)
Kleding die je draagt of spullen die je in een rugtasje bij je hebt voor tijdens het lopen:
 Scouting blouse + das (en/of scouting-shirt)
 Wandelschoenen
 Rugtasje (+ flesje drinken, wat te snoepen)
 OV-chipkaart met €10, Evt. regenkleding of zonnebrand
Niet meenemen:
 Waardevolle spullen
 Elektronica, zoals telefoons.
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