Dag leeuwtjes van Astene!
De komende maand gaan we weer naar een nieuwe tijd. Deze keer is het de
Nieuwe Tijd, gesitueerd tussen de middeleeuwen en het heden. Het wordt
weer een uitdagende en spannende tocht vol verrassingen en gevaren, maar
wij geloven dat jullie ons door deze moeilijke periode heen kunnen helpen.
Vergeet zeker niet om altijd kleren aan te doen die tegen een stootje kunnen
en om een koekje en drankje mee te nemen.
Zaterdag 6 januari
Deze week is het nog geen ronde, omdat wij
nog informatie moeten halen uit de grote
geschiedenisboeken, zodat wij jullie veel
kunnen helpen in de volgende rondes.

Zaterdag 13 januari, 14 – 17uur, Las Vegas
Zoals jullie natuurlijk allemaal weten ontdekte
Christoffel Colombus Amerika. Vandaag gaan wij ook
op ontdekking om nieuwe landen en werelddelen te
zoeken en te veroveren! Zorg dus maar dat jullie
jullie verstand en oriëntatievermogen meehebben!

Zaterdag 20 januari, 14-17uur, Las Vegas
In de nieuwe tijd was er jammer genoeg veel oorlog, maar daar doen wij niet aan
mee! Wij zullen er voor zorgen dat het stopt door vrede te sluiten! Helpen jullie ons
om samen ervoor te zorgen dat er een einde komt aan al dat zinloos geweld? Wij
rekenen op jullie!

Zaterdag 27 januari, 9u30 – 11u30, Brielhof (lokaal Deinze)
Zondag 28 januari, 10u30 – 12u20, Brielhof (lokaal Deinze)
Op het einde van de nieuwe tijd werd
de kunst van het filmen uitgevonden.
Hierdoor konden er films gemaakt
worden. Om die uitvinding te eren
houden wij zoals elk jaar ‘Filmfest’ en
dan kijken we gezellig allemaal samen
naar een film!
Vergeet niet 1euro mee te nemen!

Zaterdag 3 februari, 14 – 17uur, Las vegas
In de nieuwe tijd leefde Leonardo Da Vinci (1 van de bekendste
kunstenaars ooit!) Hij heeft ons gevraagd of we enkele dingen voor
hem willen helpen terug zoeken, aangezien hij wat vergeetachtig is.
We zouden toch geen leeuwkes zijn als we hem niet zouden helpen?!
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