
Joro Astene
Corona Maatregelen:
We mogen met 25 kinderen in een groep spelen, daarom vragen wij nog steeds om uw kind
via de doorgestuurde link in te schrijven voor de rondes.

● Behoort uw kind tot een risicogroep? Dan mag hij/zij deelnemen aan de activiteit als
hij/zij toestemming heeft van een ouder/voogd of mits toestemming van de huisarts.

● Was je ziek voor de start (minimaal 3 dagen symptoomvrij zijn voor deelname) van
de activiteit of tijdens de activiteit? Dan mag je niet (meer) deelnemen. Dat geldt voor
iedereen die betrokken is: leiding, leden, kookouders, enzovoort.

Gegevens van de Leiding:
Bij dringende vragen mag u zeker altijd iemand van de leiding contacteren via
onderstaande telefoonnummers of u mag ook altijd een mailtje sturen naar
joroastene@ksadeinze.be.

Hanna: 0494/54.25.06
Ibe: 0490/42.43.74
Arne: 0489/30.58.03
Jelle: 0471/47.62.24

24 april  2021 ‘t Brielhof 10u30 tot 13u

Pensioen

Nu jullie op pensioen zijn, gaan jullie op een
andere manier jullie dagen moeten vullen. Niet
meer elke dag gaan werken gaat een serieuze
aanpassing zijn, maar wel een hele leuke. Nu
kan je je focussen op je hobby’s zoals fietsen,
breien, lezen maar zeker ook koken. Deze
week gaan we jullie kookskills testen zodat
jullie de lekkerste spaghetti op grootmoeders
wijze kunnen maken. Tot zaterdag op de
kookronde!

Opgelet: Gelieve €4 mee te brengen, en houd rekening met de locatie deze
week!

mailto:joroastene@gmail.com


1 mei  2021 Mozaïek 14u tot 17u

Begrafenis
Mooie liedjes duren niet lang, en
helaas komt aan alles een eind.
Dus ook dit KSA jaar zit er op.
Vandaag is de laatste ronde, dus
hoog tijd om allemaal nog eens
goed te komen spelen! Normaal
gezien doen we op de laatste ronde
iets speciaals, maar gezien de
huidige coronasituatie zal dat dit
jaar niet kunnen, dat wil niet
zeggen dat het geen leuke ronde
wordt! Dus kom allemaal maar af,
nog een laatste keer dit jaar. Wij
kijken er al naar uit!!


