KNIM

Zondag 24 maart -13u30 tot 17u - Speelpark
Op zaterdag 23 maart is er geen ronde, aangezien we samen met alle andere Deinzenaars
samen komen in het Speelpark (= park achter de Brieljant) op zondag 24 maart. Dit is een
vrijblijvende activiteit, jullie zijn zeker allemaal welgekomen wanneer jullie kunnen.

Zaterdag 30 maart -14u tot 17u - ‘t Brielhof
Vandaag zullen we jullie nog maar eens testen. En we beginnen al met een klein
voorproefje.
·ๅɐɐʇ-ǝpoɔ uᴉ ʇɹǝǝsᴉๅɐᴉɔǝds ɥɔᴉz ǝᴉp ǝſʇuǝǝ ๅǝʍ uǝᴉɥɔssᴉɯ ʻuǝpɹoʍ ǝʇ ʇuǝɓɐ ǝɯᴉǝɥǝɓ ǝʇɥɔǝ uǝǝ ɯo
ʇuǝq pɐd do pǝoɓ ǝſ ʇɐp uǝɓɓǝz ʇsɐʌ uǝ ɹǝʞǝz ʇɐp ๅᴉʍ uǝzǝๅ uɐʞ ʇᴉp ǝſ sๅ ·ɹɐɐqsǝǝๅ ʞſᴉๅǝʞʞɐɯ ʇǝᴉu
ʞſᴉๅǝɯɐu sᴉ ʇᴉp ʇuɐʍ ʻǝſʇsǝʇ ʇᴉp uɐɐ ๅɐ ʞoo ʞſᴉๅuſᴉɥɔsɹɐɐʍ ǝᴉๅๅnſ uǝʞɹǝɯ ʇɐ ·ǝʇsʞſᴉๅᴉǝoɯ ǝp ๅǝʍ
ʇɥɔᴉๅๅǝʍ ɹɐɐɯ ʻuǝɓuᴉuᴉɐɹʇ ǝʇsʇɐɐๅ ǝᴉๅๅnſ uɐʌ uǝǝ sᴉ ʇᴉ
Als dit te gemakkelijk was…
!!!!tneb mils repus repus repus ej tad neggez hcot ew nennuk nad ,nezel nak kameg tem tid koo
ej slA .sno sneglov rekjilieom ejteeb nee gon si laat-edoc ezeD .neverhcseg ejtsket tid ew
nebbeh , 'jim roov rekjilieom taw tsureg gam teh ,kjilieom tein laameleh ki dniv tid mh' tset egirov
ed jib thcad ej neidnI

Zaterdag 6 april -14u tot 17u - ‘t Brielhof
We hebben jullie nu al veel getest, maar het wordt eens tijd dat jullie aan het echte werk
beginnen. Een echte missie uitvoeren, een geheel mysterie ontrafelen. We weten
ondertussen al dat jullie allemaal uiterst geschikt zijn om missies tot een goed einde te
brengen, maaaaar kunnen jullie dit ook onder een extreem hoge druk?? Dat zullen we wel

zien…. Ten alle tijde kalm blijven is een belangrijke boodschap dat ik jullie hierbij kan
meegeven. Hopelijk brengen jullie het tot een goed einde!

Zaterdag 13 april -19u tot 21u - ‘t Brielhof
Wanneer de avond valt, dat is het moment waarop wij, geheime agenten, wakker worden en
klaarstaan voor de strijd aan te gaan. Dit is een heel belangrijke eigenschap!! Een
eigenschap die we in deze training zeker zullen testen. Zorg ervoor dat jullie helemaal klaar
zijn om het duistere van de nacht tegemoet te komen. Oh ja, een belangrijk instrument bij
deze training is een zaklamp, dat kan misschien wel van pas komen. Maak jullie borst maar
nat, want dit wordt griezelig.

Zaterdag 20 april -9u tot 12u - ‘t Brielhof
Uitslapen? Dat woord staat niet in onze woordenboek. We kennen allemaal het spreekwoord
“ochtendstond heeft goud in de mond”, wel dit gaan we eens testen. Zij die het volgende
raadsel kunnen oplossen zijn alvast goed voorbereid op wat hen te wachten staat.
“Hij die het maakt, wil het niet hebben. Hij die het koopt, zal het niet gebruiken. Hij die het
gebruikt, heeft er geen weet van. Over wat hebben we het hier?” Over wat hebben we het??

Van 3 tot 5 mei trekken wij (hopelijk) samen met jullie richting Sijsele, want we gaan
samen met vele andere KSA’s uit de provincie op weekend - Gamel! Verdere
informatie volgt nog in een mail, maar hou het weekend dus zeker vrij als je wil
meegaan!
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