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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 laatste rondes en op de laatste pagina nog
enkele praktische zaken.

Zaterdag 30/04 - 14u00-17u00 @Brielhof

Oh nee, wat gebeurt er nu? Alle dieren zijn
ontsnapt uit de kinderboerderij. Kunnen
jullie ons helpen om alle dieren terug te
vinden? We moeten ze vinden.
De zoektocht zal er wel voor zorgen dat
jullie ERG VUIL zullen worden: DOE DUS
ZEKER KLEREN AAN DIE VUIL MOGEN
WORDEN!

Zaterdag 07/05 - LAATSTE RONDE

Het werkjaar is alweer voorbijgevlogen :-(
Op de laatste ronde gaan we vandaag met
onze hele KSA naar Plopsaland De Panne!
Meer info volgt later nog in een aparte mail,
maar houd al zeker heel deze dag vrij!

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 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.



4. 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.

5. 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!

6. 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'

7. 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
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