KNIM

Zaterdag 12 januari - 19u tot 21u - ‘t Brielhof
Het jaar is al goed gestart ondertussen, dus is het nu aan ons om terug
stevig aan de slag te gaan. We zijn al lichtjes begonnen, maar het kan
altijd beter. En deze week wordt het beter! Dus, wie klaar is voor een
stevige strijd kom dan zeker naar ‘t Brielhof deze week, want het wordt
weer de moeite!
zaterdag 19 januari -18u tot 20u - ‘t Brielhof
Zoals jullie wel al gevoeld zullen hebben is de winter echt in het land.
Ijzige koude, gurende winden en duistere wolken, kortom barre
weersomstandigheden. De RAD ziet er vandaag tegenop om buiten te
komen om de misdaad te bestrijden. Natuurlijk is er binnen ook genoeg
werk, toch is het bijna onmogelijk om de hele dag binnen te blijven.

Zaterdag 26 januari -13u45 tot 16u - ‘t Brielhof Filmfestival - €1 meebrengen
Zondag 27 januari -14u30 tot 16u15 - ‘t Brielhof Filmfestival - €1 meebrengen
Jullie beginnen dit weekend aan RAD training 635421. Het wordt deze
keer geen fysieke opdracht, echter zullen jullie jullie opperste
concentratie nodig hebben om deze taak tot een goed einde te brengen.

Jullie vermogen tot observatie zal met deze tweedaagse proef tot het
uiterste getest worden. Beschik jij over een alziend oog dat geen enkel
detail op het grote doek mist? Een vaardigheid die een topagent nodig
heeft tijdens zijn missie, want in oogwenk kan alles zomaar veranderd
zijn. Keep your eyes on the target agents!
Zaterdag 2 februari -13u30 tot 17u - Palaestra - €2,5
meebrengen
Bijzondere opdracht deze week! Voor de waterratten onder jullie zal dit
een gemakkelijke proef zijn. De locatie van deze missie is “Palaestra
Deinze”, daar spreken we af met onze benodigdheden! De
benodigdheden zijn: duikbril, badmuts, zwemkledij, handdoeken en
centjes. Als jullie dit mee hebben kunnen jullie de namiddag zeker
overleven, ik kan zelfs zeggen dat het een namiddag vol plezier beloofd
te worden.
Zaterdag 9 februari - 14u tot 17u - ‘t Brielhof
Vandaag is er terug een bijzondere vergadering op de RAD, er zal een
selectie plaatsvinden om de allerbesten van jullie te onderscheiden!
Bereid jullie dus maar voor op een serie onmogelijke proeven die enkel
de slimste, sterkste, snelste agenten aankunnen. Uiteraard wordt die
groep agenten goed beloond, het is dus zeker niet voor niets. Maak jullie
dus maar klaar voor een hevige strijd.
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