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Je kan op zondag 17 maart 2019, van 10 uur tot 18 uur, gezellig gaan shoppen en
smullen in de Brielpoort en ondertussen de kinderen laten genieten van het tweede
event ‘ZotWijs’.
ZotWijs is een hippe markt met wijze dingen voor zotte kids en grote mensen. Dit jaar
ondersteunt Deinze Winkelstad dit ZotWijs initiatief.
Na de succesvolle eerste editie slaan de drie zotte dames, Delphine van Zuskus - Melissa
van KDkes en Lieselot van CreaLief, opnieuw de handen in elkaar. Zij organiseren, samen
met lokale handelaars, een beurs met leuke winkeltjes, eethoeken en workshops voor
hippe dames en heren. Dit wordt gecombineerd met leuke activiteiten voor kinderen.
Editie twee = twee leuke hoeken voor de workshops!
Voor de workshops in de zotte en wijze hoek vragen we € 1 per deelname die integraal
naar het goede doel De JoJo gaat. Een Deinse jeugdbeweging voor jongeren met een
verstandelijke beperking.

Zotte Hoek
 10u15 - 11u00: Muzikale kleuters
 11u15 - 12u00: Muzikale kids
 14u00 - 14u45: Ballet in tutu / 7 tot 10 j
 15u00 - 15u45: Kinderdans / 5 tot 7 j
 16u00 - 16u45: Discodans / 8 tot 12 j
 17u00 - 17u45: Ballet in tutu / 3 tot 6 j

Wijze Hoek
 10u15 - 11u00: Muzikale peuters
 11u15 - 12u00: Muzikale peuters
 14u00 - 14u45: Kinderyoga / 4 tot 10 j
 15u00 - 15u45: Dans met je baby
 16u00 - 16u45: Kinderyoga / 4 tot 10 j
 17u00 - 17u45: Hiphop for boys / 6 tot 9 j

Daarnaast zijn er doorlopend activiteiten bij standhouders zelf zoals een fotohoek, gekke
kapsels, kindergrime, glittertattoos, knutselen, een leuk verhaal, speelplezier,…. Relaxen
en smullen kan de hele dag door aan de eetkraampjes.
Meer info over dit evenement en de standhouders kan je terugvinden op de website
www.zotwijsindeinze.be of op de Facebookpagina.

