
Dag leden en ouders  

Wij, met de Chiro, willen ons jaar sportief inzetten, daarom gaan we met 
de hele groep schaatsen. Leg dus jullie muts, sjaal, handschoenen en dikke 
kousen maar klaar, want op zondag 25 januari is het zover ! 

Wanneer? 25 januari 2015 
Waar?   IJspiste in het Boudewijnpark te Sint-Michiels 
Hoe laat? 13u15 verzamelen aan de Flabuit - 13u30 vertrek aan de 

Flabuit - 14u00 aankomst in het Boudewijnpark 
16u30 vertrek in het Boudewijnpark - 17u00 aankomst aan 
de Flabuit 

Kostprijs? 3 euro, de rest wordt bijgelegd door de Chiro 

ZEKER MEEBRENGEN:  
* Dikke kousen 

* Handschoenen (geen handschoenen is niet 
op de ijspiste!) 

* Warme kledij 
* Schaatsen, indien je je eigen schaatsen hebt 
* 3 euro 

Om alles vlot te laten verlopen, werken we ook dit jaar weer met 
inschrijvingen. Inschrijven kan t.e.m. dinsdag 20 januari 2015. Bij het 
inschrijven ook graag vermelden of men kan voeren: heen en/of terug en 
hoeveel personen men kan meenemen in de auto (… +1 chauffeur). 

Hoe inschrijven?  
- Bellen / sms  naar Louise Bulcke op het nummer 0479 18 27 96 
- Mailen naar louise.bulcke@gmail.com 

Tot dan! 
De leiding 

Dag leden en ouders  

Wij, met de Chiro, willen ons jaar sportief beginnen, daarom gaan we met 
de hele groep schaatsen. Leg dus jullie muts, sjaal, handschoenen en dikke 
kousen maar klaar, want op zondag 25 januari is het zover ! 

Wanneer? 25 januari 2015 
Waar?   IJspiste in het Boudewijnpark te Sint-Michiels 
Hoe laat? 13u15 verzamelen aan de Flabuit - 13u30 vertrek aan de 

Flabuit - 14u00 aankomst in het Boudewijnpark 
16u30 vertrek in het Boudewijnpark - 17u00 aankomst aan 
de Flabuit 

Kostprijs? 3 euro, de rest wordt bijgelegd door de Chiro 

ZEKER MEEBRENGEN:  
* Dikke kousen 

* Handschoenen (geen handschoenen is niet 
op de ijspiste!) 

* Warme kledij 
* Schaatsen, indien je je eigen schaatsen hebt 
* 3 euro 

Om alles vlot te laten verlopen, werken we ook dit jaar weer met 
inschrijvingen. Inschrijven kan t.e.m. dinsdag 20 januari 2015. Bij het 
inschrijven ook graag vermelden of men kan voeren: heen en/of terug en 
hoeveel personen men kan meenemen in de auto (… +1 chauffeur). 

Hoe inschrijven?  
- Bellen / sms  naar Louise Bulcke op het nummer 0479 18 27 96 
- Mailen naar louise.bulcke@gmail.com 

Tot dan! 
De leiding


