JORO DEINZE
Dag allerleukste Joro’s,
Dit jaar gaat zeker weten terug een fantastisch jaar worden!
Met als jaarthema MARIO BROS maken we veel avonturen
mee. Samen met Mario, Luigi en hun vrienden spelen we
spelletjes, verslaan we onze vijanden en reizen we door
verschillende werelden. Best doe je naar de ronde kleren aan
die vuil mogen worden en vergeet zeker geen vieruurtje. Wij
kijken er alvast naar uit.
Tot dan!

ZATERDAG 30/04/2022
WEEKEND!!!
Mario nodigt al zijn vriendjes uit
voor een leuk weekendje weg en
jullie zijn ook allemaal uitgenodigd!
Wij verwachten jullie vrijdagavond
al voor een weekend vol plezier.

ZATERDAG 07/05/2022
Vandaag maken we niet alleen met
Mario en zijn vriendjes, maar ook
met de andere KSA’ers een uitstap
naar Plopsaland! Verdere info
hierover volgt nog.

De rondes voor dit jaar zijn jammer
genoeg gedaan :(. Wij vonden het
alvast een super tof jaar met jullie!
Maar geen getreur voor wie ons al
zou missen, want in augustus gaan
we allemaal samen op kamp. Tot
dan!

Algemene informatie
1. Net als vorig jaar maken we gebruik van een nieuw emailadres waarop
jullie ons altijd kunnen bereiken. Als jullie ons nodig hebben of vragen
hebben, kunnen jullie ons steeds contacteren via onderstaande
gegevens:
Robbe Ongenae - jorodeinze@ksadeinze.be - 04/94 41 07 88
2. Jullie kunnen ons ook zeker volgen op facebook: KSA Deinze-Astene,
en op instagram: KSA_Deinze_Astene om leuke foto’s van de rondes
te zien.
3. Wij willen jullie ook nog eens aansporen om online aankopen zoveel
mogelijk
via
onze
Trooper
(https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/ksadeinzeastene)
pagina te doen. Op deze manier geven jullie onze vereniging een klein
extra (financieel) duwtje in de rug, zonder 1 cent meer uit te geven!
TIP: de ‘Trooper bot’ is een extensie op Google Chrome die je hier
automatisch mee helpt. (https://www.trooper.be/nl/trooperbot )
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