Leeuwkes Deinze
Dag lieve leden
Ook in het nieuwe jaar verwelkomen we jullie weer allemaal op onze super toffe rondes. We
hebben nog vele leuke activiteiten voor jullie in petto. Voor de rondes draag je best altijd
vuile kleren. Een koek en drankje breng je ook best mee in een rugzakje, wij voorzien
voldoende tijd om dit op te eten.
Wij kijken er al naar uit om jullie terug te zien!
Vele groetjes van jullie leiding!!

zaterdag 6 januari - ‘t Brielhof
Helaas is er op de eerste zaterdag van
het nieuwe jaar nog geen ronde.
We veronderstellen dat jullie nog in
vakantiemodus zijn. Dus we laten jullie
nog even genieten van de vakantie om
er dan volgende week weer in te
vliegen!

zaterdag 13 januari - ‘t Brielhof 10u-13u
De feestdagen zijn net achter de rug, onze
magen nog vol van al dat eten. Toch gaan
wij het jaar goed inzetten met een
feestelijke maaltijd. Vandaag is het namelijk
kookronde! We gaan samen lekker koken.
Kom dus zeker met een lege maag! Breng
ook zeker allemaal €3 mee.

zaterdag 20 januari - ‘t Brielhof 14u-17u
We pikken de draad terug op en gaan
verder waar we gestopt waren, namelijk in
de tijd van de Romeinen. We reizen dus
verder en onze teletijdmachine brengt ons
bij de tijd van de ridders en jonkvrouwen.
Ze vragen ons mee te vechten tegen de
vijand. Welke stoere jongens en meisjes
komen ons helpen om de overwinning te
behalen?

zaterdag 27 januari - ‘t Brielhof
9u30-11u30
zondag 28 januari - ‘t Brielhof
10u30-12u20
Dit weekend is het filmfestival op de KSA.
Je kan zowel op zaterdag als zondag een
toffe film samen met ons komen kijken.
Kom dus zeker af en geniet van een leuke
film met gepaste snack. Gelieve €1 mee te
nemen voor een drankje en een snack. Tot
dan!

zaterdag 3 februari - ‘t Brielhof 14u-17u
We zetten onze reis doorheen de tijd verder
en deze keer zijn we beland in de tijd
waarin de eerste machines worden
uitgevonden. Aangezien wij al heel ervaren
zijn met die machines, kunnen wij een hele
grote hulp zijn. Helpen jullie mee bouwen
met ons?

Ook hebben wij nog een weekend gepland met jullie! We kunnen al zeggen dat het weekend
zal doorgaan van 24 tot 25 maart, zodat je dit al in de agenda kan aanduiden. We sturen
binnenkort nog een brief met alle informatie.

Als jullie ons nodig hebben, kunnen jullie ons steeds contacteren via onderstaande
gegevens:
Dara:
Lars:
Romanie:
Yoni:

0479/70 96 56
0494/81 05 03
0491/59 72 61
0473/23 96 83

-

dara.vroman@gmail.com
vdclars@gmail.com
romanie.vercruysse@gmail.com
yoni.quackelbeen@gmail.com

