Leeuwkes Deinze
Hallo liefste leeuwkes van Deinze
Het is bijna zo ver, ons fantastische weekend zit eraan te komen en nog een
hoop andere leuke rondes. Zijn jullie al allemaal ingeschreven voor ons
weekend? Want het wordt suuuuper leuk!!
24/03 (zondag)

Kaandelpark

13u30-17u

Deze week is er geen ronde op zaterdag omdat er in
Deinze een grote activiteit gepland staat. Op ZONDAG
24/03 is er een groot speelpark in het Kaandelpark
(Mouterijdreef, 9800 Deinze) waar iedereen welkom is.
Alle jeugdbewegingen van Deinze staan daar met een
leuke activiteit/springkasteel. Kom dus zeker eens een
kijkje nemen!! Terwijl de kinderen spelen, kunnen de
ouders terecht op het terras van jeugdhuis Brieljant voor
een fris drankje of een kop koffie.

30/03 - 31/03

’t Brielhof (Deinze)

(za)10u30 – (zo)11u30

Na vele leuke activiteiten gaan wij (Leeuwkes Deinze) naar
jaarlijkse traditie op weekend met de Dolfijntjes van
Astene. Dit jaar nemen we jullie mee naar de wondere
wereld van de astronauten en planeten! Dus als jullie
eventuele verkleedkleren hebben in dit thema mag je deze
zeker en vast meenemen. Maak jullie maar al klaar voor
een spetterend weekend vol spannende avonturen!
PS: meer info vinden jullie via de brief die we via mail
hebben doorgestuurd of de brief die te vinden is op de
site.

13/04

’t Brielhof

14h – 17h

Liefste leeuwkes, vandaag is baby smurf jarig en de smurfen hadden voor
een heel leuk cadeau gezorgd. Het moest wel nog een verrassing blijven
dus hadden ze het verstopt in het bos. Op de ochtend van de verjaardag
van baby smurf wou brilsmurf het pakje ophalen maar was het opeens
verdwenen!!! Het is een mysterie waar het pakje naartoe is maar de
smurfen moeten het zo snel mogelijk terug vinden zodat ze het op tijd
kunnen afgeven. Helpen jullie ze mee zoeken naar het cadeau?
Misschien kunnen jullie de dader wel ontmaskeren! Tot zaterdag!
20/04

’t Brielhof

14h – 17h

Beste leeuwkes, deze zaterdag staat er iets heel speciaals op de
kalender. Namelijk een groot dorpsfeest! Hiervoor wil koksmurf
een grote taart maken maar hij heeft een probleem: hij heeft
geen ingrediënten voor deze taart. Hij heeft jullie hulp nodig om
deze te zoeken! Alvast tot zaterdag op deze spannende zoektocht.
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