
 

 BESTE wensen 

 
Eerst en vooral wensen we jullie allemaal in het 
bijzonder een gelukkig nieuwjaar! We hopen op een 
jaar vol KSA, leuke activiteiten, een fantastisch kamp 
en heel veel plezier en humor. 
 
 

 Kalender 
22 januari 

25-27 februari 
11-13 maart 

Schaatsactiviteit 
Weekend OUD + 5&6 
Weekend JONG 

 

 Coronamaatregelen 
Bij de inzet van het tweede semester, dat veel leuke zaterdagnamiddagen belooft, zetten 
we graag de huidige coronamaatregelen nog eens op een rijtje. 
 
De kernboodschap blijft, zoals altijd: gebruik je gezond verstand. 

- Wie ziek is of zich niet goed voelt, blijft thuis! 
- Wie in contact kwam met een besmet persoon en in quarantaine moet blijven, blijft 

uiteraard ook thuis.  
- Leiding en leden ouder dan zes jaar hebben steeds een mondmasker op zak. Indien 

contact met externen of de minimale afstand niet bewaard kan worden, wordt een 
mondmasker opgezet. Ook voor een wc-bezoek zet je even het masker op. 

Activiteiten mogen dus voorlopig enkel buiten doorgaan. Buiten is er geen 
mondmaskerplicht.  

 
 
 

Januari 2020 
 

Januari 2022 



 Schaatsactiviteit 
 

Na een korte onderbreking zetten we de jaarlijkse traditie weer verder. Op 22 januari gaan 
we met de volledige KSA schaatsen op de nieuwe schaatspiste in Kortrijk.  
 
JONG wordt om 13u45 verwacht aan IJsbaan de Piste, 
Gentsesteenweg 131, 8500 Kortrijk. Om 15u45 mogen ze er, moe 
maar voldaan, weer opgehaald worden. 
OUD wordt om 15u20 in het heem verwacht met de fiets. Van 
daaruit vertrekken ze samen richting IJsbaan de Piste. Rond 
17u30 zijn ze terug aan het heem. 
Handschoenen en uniform verplicht! 
 
De kostprijs bedraagt €7 (cash mee te brengen).  
 
MEER INFO VINDT U IN DE EXTRA BRIEF. 

 

 Weekend OUD en weekend JONG 
 

De weekends voor JONG en OUD komen steeds dichterbij. We trachten jullie dan ook zo 
snel mogelijk van de benodigde informatie te voorzien.   
 
Overnachtingen zijn tot 28 januari, voorlopig, verboden. Binnenkort worden die 
maatregelen opnieuw besproken op het Overlegcomité. De leiding is alvast super 
enthousiast, we hopen het beste! 
 

 

 Wist je dat … 
 Gordeldieren kogelvrij zijn?  

 Volgens de Bijbel (Gen 1:20-22) de kip eerst was en toen pas het ei? 
 Rechtshandigen gemiddeld 9 jaar langer leven dan linkshandigen ? 

 Mannen vaker schade rijden dan vrouwen ? 

 
 
 

 Tot volgende maand!  
Manon, Amke, Maud, Julien, Ruben, Tristan, Bruno, Anne-Sophie, 

Gust, Lars, Noah, Valentine, Emma, Ruben, Merel, Janne, Jasper, 

Loi ̈c, Alexander, Thibault, Arthur, Felix, Merijn, Febe, Cédric, Jasper, Lowie, 

Warre, Ward, Manon, Melchior, Andreas, Billy, Maxim, Abdel en Mauro 
 

https://www.knups.nl/wistjedat/rechtshandigen-gemiddeld-9-jaar-langer-leven-dan-linkshandigen
https://www.knups.nl/wistjedat/mannen-vaker-schade-rijden-dan-vrouwen

