
  
 
 

ZWEMACTIVITEIT 
 
Lieve ouders, 
 
Wie denkt aan de lente, denkt aan prachtig weer, gezellige barbecues en kleurrijke 
bloemetjes. Maar na twee jaar durven we wel eens vergeten waar de lente echt om draait: 
ZWEMACTIVITEIT! Je hoort het goed, op zaterdag 30 april gaan we weer met z’n allen 
zwemmen in Lago Kortrijk Weide! Aangezien het zo lang geleden is dat we nog eens gingen 
zwemmen met de KSA, duiken we nog even in alle concrete info.  
 
Alle leden, zowel JONG als OUD worden om 13u40 aan het zwembad verwacht. Hiervoor 
dien je eigen vervoer te voorzien en zoals altijd raden we aan om de fiets te nemen in plaats 
van de auto. Om 17u zal de activiteit gedaan zijn en dan mogen de ouders de leden ook 
komen ophalen. De kostprijs van deze namiddag vol spetterend plezier bedraagt €7 en 
iedereen dient dit CASH en GEPAST mee te nemen. 
 
Hoewel we allemaal verkiezen om in volledig KSA-uniform te zwemmen, laten de 
richtlijnen van het zwembad het helaas niet toe. Daarom is het noodzakelijk om allemaal je 
zwembroek, speedo, badpak, badmuts, duikbril … mee te nemen. Uiteraard is een 
handdoek zeker niet overbodig.  
 
Graag zouden we ook van de ouders horen als er leden zijn die nog niet zo goed kunnen 
zwemmen. Zij krijgen dan voldoende aandacht van de voltallige leiding. Er zal ook constant 
leiding langs de kant staan om de leden in de gaten te houden, samen met de redders van 
het zwembad, dus veiligheid is zeker gegarandeerd. Het kan echter zeker geen kwaad om 
zwembandjes mee te geven.  
 
Nog even concreet:  
 
Wat? Zwemactiviteit 
Wanneer? Zaterdag 30 april van 13u40-17u (EIGEN VERVOER) 
Waar? Zwembad Lago Kortrijk Weide (Nelson Mandelaplein 19, 8500 Kortrijk) 
Kostprijs? €7, CASH en GEPAST 
Benodigdheden? Zwemgerief, handdoek en uiteraard je goed humeur ☺  
 
 
Spetterende KSA-groet, 
 
De leiding van KSA Pius X 
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