
  
 
 
 
 
Beste ouders en leden 
 
Oef! Yes! OMG! Eindelijk gedaan met die súúúúúúúúperlange vakantie zonder KSA! Het is weer tijd 
om onze zaterdagen nuttig te vullen met een stevige portie plezier met onze beste vrienden en 
vriendinnen. Het gerucht gaat de ronde dat de eerste activiteit van 2022 zo spetterend zal zijn dat 
de leden direct nood zullen hebben aan afkoeling. En wat biedt meer verkoeling dan een namiddag 
schaatsen met de KSA? Inderdaad, helemaal niets! Daarom nodigen we graag alle leden uit voor 
de schaatsactiviteit op zaterdag 22 januari in IJsbaan de Piste.  
 
Gezien de huidige coronamaatregelen gaan JONG en OUD apart schaatsen en dit doen ze in aparte 
blokken van anderhalf uur. De leden van JONG worden stipt om 13u45 aan IJsbaan de Piste 
verwacht en de ouders mogen hen daar dan ook ophalen om 15u45. Op die manier hebben we 
voldoende tijd om ook de first-time schaatsers vlot te helpen met hun schoenen. OUD moet om 
15u20 aan het heem verzamelen met de fiets, zodat zij allemaal samen naar de piste kunnen 
fietsen. Voor hen zal de activiteit rond 17u30 gedaan zijn. 
 
Het is de eerste keer dat we met de KSA naar deze schaatsbaan gaan en het is daarom ook 
belangrijk te vermelden dat deze een andere prijs vraagt. De leden, zowel JONG als OUD, moeten 
€7 GEPAST meenemen en bij aankomst aan de leiders van hun groep geven. Daarnaast raden we 
aan dat iedereen, zeker de jongsten, zich warm kleedt en zeker geen handschoenen vergeet. Het 
is uiteraard logisch dat we iedereen in uniform verwachten, opdat we zeker al onze leden zouden 
herkennen op de ijspiste. Ten slotte willen we nog vermelden dat leden die nog nooit geschaatst 
hebben zich geen zorgen moeten maken, want er is constant voldoende leiding aanwezig.  
 
 Dus nog even in het kort: 

• 22 januari schaatsactiviteit 

• Ijsbaan de Piste: Gentsesteenweg 131, 8500 Kortrijk 

• JONG: 13u45-15u45 

• OUD: 15u20- 17u30 (verzamelen aan het heem) 

• IEDEREEN: €7 cash meenemen 

• Handschoenen en iets van uniform 

• Goed humeur is VERPLICHT 
 
P.S. we raden aan om eens rond te vragen aan ouders of het mogelijk is om te carpoolen, zodat 
we ook op deze leuke activiteit ons steentje bijdragen aan het milieu ☺  
 
Groetjes van de leiding en tot dan!! 
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