KNIM 2021-2022
BOEKJE 4
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 volgende vijf weken en op de laatste pagina nog
enkele praktische zaken.
Zaterdag 15/01 - 10u00-12u00 @Brielhof
Oh nee. Het loopt hier weer allemaal in het
100. De boeren zijn vergeten eten te kopen
voor de dieren. Jullie moeten ons komen
helpen zodat de dieren geen honger lijden.

Zaterdag 22/01 - 19u30-21u30 @Brielhof
Het is zover! Dat ene weekend waarin we
het lokaal omtoveren tot Kinepolis Deinze is
aangebroken. Door strengere coronamaatregelen zijn we genoodzaakt om buiten
naar de film te kijken. Maar geen paniek!
Wij zorgen voor een warm vuurtje en wat
lekkers om te eten en drinken! Neem
misschien wel zelf een extra pull en/of
dekentje mee, alsook €1.
Zaterdag 29/01 - 14u00-17u00 @Brielhof
Wie loopt er hier nu? Een zebra? Die moet
vast de weg kwijt zijn. Maar geen
probleem, wij gaan vandaag ons best doen
om hem helemaal thuis te doen voelen!

Zaterdag 05/02 - 9u00-11u00 @Brielhof
Vandaag gaan we onszelf even verwennen!!
Jullie moeten thuis nog niet ontbijten want
we gaan dit met z’n allen uitgebreid op de
KSA doen. Njomnjomnjom, hebben jullie er
ook al zin in? Neem misschien ook weer
een extra pull en/of dekentje mee, alsook
€3.

Zaterdag 12/02 - 14u00-17u00 @Brielhof
Vandaag zijn jullie paarden. En paarden
zijn heel competitief dus doe goed jullie
best. Jullie spelen vandaag jullie favoriete
spel. Hou jullie maar klaar en bereid je
goed voor, want de strijd gaat beginnen.

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 doorgaan van 18 tot 20 februari. Verdere info 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

