
 

Beste ouders/verzorgers, 
 
 

Gouda,  2 maart 2019 
 

Betreft: Duinenmars 
 
Elk jaar organiseert de Stichting Duinenmars een looptocht door de duinen van Kijkduin, een zeer gezellige 
tocht die het zeker waard is om mee te gaan. Dit jaar vindt de Duinenmars plaats op zaterdag 06 april 2019.  
We verzamelen voor deze opkomst om uiterlijk 10.00 uur in de stationshal (centrumzijde) en nemen de trein 
richting Den Haag. We zijn dan rond 17.00 uur weer terug op het station. 
 
Mee te nemen: 

● Ov Chipkaart met voldoende saldo (zie OV-chipkaart) 
● Rugzak (niet te groot) met 

o Voldoende drinken 
o Lunch 

● Compleet uniform (d.w.z. blouse + das) 
● Evt. Geld voor wat lekkers. 
● Evt. Regenkleding 
● Deelname kosten van €4.50 

 
OV-chipkaart 
In de regio Haaglanden is de OV-chipkaart het enige geldige vervoersbewijs. Wij vragen u dus ook uw zoon een 
OV-chipkaart mee te geven.  Hoe werkt dit: 

● U heeft nog geen OV-chipkaart 
o Deze kunt u anoniem kopen (€7,50) of op naam (€7,50 via www.ov-chipkaart.nl ; dit duurt 

ongeveer 2 weken*) 
● U heeft reeds een OV-chipkaart (of koopt een anonieme) 

o Het instaptarief bij de bus is €4,00. De ritprijs is €2,61. 
Dit betekend dat het minimale saldo op de kaart wanneer u alleen de bus met uw OV-kaart 
betaald €6,61 (€4,00 + €2,61) is. 

o Als u ook de trein met OV-chipkaart betaald is het minimale saldo op de kaart €31,22 (20,- 
instaptarief van de ns + 6 kosten treinreis + 2x 2,61 busreis) 

o Als u op uw OV-chipkaart een kortingsabonnement heeft is het instaptarief 10 euro lager en 
zullen de treinreis kosten ook lager zijn. Alle kinderen kunnen op of de heenreis of op de 
terugreis met meereiskorting van de leiding waardoor de totale OV-kosten 14,82 zullen 
bedragen 

 
Wilt u het onderstaande strookje voor zaterdag 23 maart inleveren bij de leiding, dit mag ook via de mail of via 
de website. Ook als uw zoon niet meegaat.  
 
Met vriendelijke groet, 
De Verkennersleiding 
 
Lever dit strookje voor 23 maart in bij leiding. 
 
Mijn zoon _____________________ gaat wel/niet mee met de Duinenmars op zaterdag 6 april 2019. 
Hij doet voor de ____e keer mee met de Duinenmars. 
 
____________________ 
Handtekening ouder/verzorger. 

https://www.janvanhoof.nl/verkenners/duinenmars

