KNIM 2021-2022
BOEKJE 2 (geüpdatete versie 06/11)
Dag knimmers
Jullie zullen komend jaar vertoeven op de “KSA Farm”, een kinderboerderij met vier gekke,
maar wel hééééééél leuke boeren en boerinnen. Kato, Luna, Arne en Victor hebben een
prachtige boerderij, alleen de dieren ontbreken nog. Gelukkig zijn er zo van die lieve
kinderen zoals jullie die elke week wel in de huid van een nieuw dier willen kruipen.
Hieronder vinden jullie de planning van de tweede vijf weken en op de laatste pagina nog
enkele praktische zaken.
Zaterdag 06/11 - 14u00-17u00 @Brielhof
Kerstrozenverkoop is uitgesteld naar 20
november: vandaag gewone ronde van
14u00 tot 17u00.
Zaterdag 13/11 - 14u00-17u00 @Brielhof
Vandaag is the battle on! Zijn jullie klaar
voor Tom&Jerry in real life??? Ben jij een
snelle kat(er) of een slimme muis? Jullie
zullen moeten strijden voor jullie leven dus
wees voorbereid dat je er niet zonder
kleerscheuren
zult
vanaf
geraken
moehahaha!
KOM ZEKER MET DE FIETS EN NEEM JE
GSM MEE!
Zaterdag 20/11 - 9u30-17u00 @Brielhof
KERSTROZENVERKOOP
Het is weer zover: onze jaarlijkse
kerstrozenverkoop is terug! Om onze
honderden rozen te verkopen, rekenen we
op jullie! Laat zo snel mogelijk weten via de
poll in de Whatsappgroep of je kan
komen
helpen
in
de
voormiddag
(09u30-13u30) en/of in de namiddag
(14u00-17u00) om kerstrozen te verkopen.
Afspreken doen we aan het lokaal in
Deinze en daar zullen jullie dan de dag zelf
meer instructies krijgen. Voor de mensen
die in de voormiddag komen helpen, wordt
er ook eten voorzien. Kom zeker met de
fiets en doe je KSA-hemd aan!
Jullie kunnen natuurlijk ook zelf kerstrozen
kopen: bestellen kan via de website!

Zaterdag 27/11 - 13u00 tot 16u45
@station Deinze
Vandaag speelt alles zich af in de
onderwaterwereld van onze boerderij! We
trekken met z’n allen naar het zwembad en
zullen iedereen omverblazen met onze
vlinderslag, salto’s en duiktalent. We
spreken af om 13u00 in het station van
Deinze en komen daar terug aan om
16u45.
De prijs van deze activiteit wordt later nog
meegedeeld. Gelieve via de poll in de
Whatsappgroep te laten weten of je komt
of niet.
Vergeet je identiteitskaart, mondmasker
en je zwemgerief natuurlijk niet!
Zaterdag 04/12 - 14u00-17u00 @Brielhof
Oei, wat is er nu weer gebeurd?
Sinterklaas is jullie vergeten in het bos!!!
Niet panikeren, hij heeft gelukkig een
snoepjesspoor achtergelaten waardoor we
terug naar zijn boot kunnen. Wat denken
jullie, let’s go?

Praktische info:
1. Onze rondes gaan bijna altijd door aan ons lokaal in Deinze (‘t Brielhof, Antoon Van
Paryspad 1). Andere locaties zullen altijd vermeld staan in bovenstaande planning.
2. Jullie mogen zelf altijd iets om te eten en te drinken meenemen als vieruurtje.
3. Het weekend zal NIET meer doorgaan van 25 tot 27 maart omdat jullie dan examens
hebben. Info over een nieuwe datum volgt via mail.
4. Het is handig als jullie je gsm mee hebben naar de ronde. Dat wil niet zeggen dat we
die de hele tijd of altijd zullen nodig hebben, maar af en toe kan dat wel van pas
komen.
5. We hebben een Whatsappgroep gemaakt met alle leden om zo snel te kunnen
communiceren voor en tijdens de rondes. Als je nog niet bent toegevoegd, mag je
een bericht sturen naar 0477/73 87 68 (Victor) met je naam en telefoonnummer.

6. Info over onze werking, evenementen en leiding vinden jullie op onze website
(https://ksadeinze.be). Ook hemden, T-shirts of sjaaltjes kunnen jullie daar bestellen.
Inschrijven kan via ons online formulier op de website!
7. Inschrijvingsgeld (30€) mag meegebracht worden naar de eerstvolgende ronde in
een gesloten envelop. Gelieve zeker tegen de vierde ronde betaald te hebben
aangezien de leden vanaf dan niet automatisch meer verzekerd zijn, maar er een
inschrijving moet gebeuren. Overschrijven mag ook altijd op het rekeningnummer
BE49 8601 0881 3871 met als mededeling 'lidgeld + naam lid + Knim'
8. Bij vragen mag u altijd mailen naar knim@ksadeinze.be of telefonisch contact
opnemen met ons:
Victor (banverantwoordelijke): 0477/73 87 68
Kato: 0468/35 36 96
Luna: 0486/66 48 20
Arne: 0478/33 63 27

Groetjes en tot op de rondes!
Kato, Luna, Arne en Victor

