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 06/11/2021
van 9u30 tot 12u @BRIELHOF
KERSTROZENVERKOOP
Vandaag gaat onze (bijna) jaarlijkse
kerstrozenverkoop door. We gaan
samen kerstrozen verkopen in regio
Deinze. We spreken stipt om 9u30
af aan ons lokaal om dan samen op
pad te gaan. Neem ook zelf centjes
mee om een kerstroos te kopen,
want dit jaar zien ze er extra goed
over.
onze prachtige rode én witte
kerstrozen kosten €5,50. Het is
mogelijk om al een of meerdere
kerstrozen op voorhand te bestellen
via dit formulier:
https://forms.gle/wzfN7wiLCwNro
Zdx9

ZATERDAG 13/11/2021
van 14u tot 17u @BRIELHOF
Na de (hopelijk) goede verkoop van
onze kerstrozen, is het weer tijd
voor onze missie: De prinses
bevrijden.
Ondertussen
heeft
Bowser het ons extra moeilijk
gemaakt en hebben we zeker jouw
hulp terug nodig. We spreken van
14h-17h af aan het lokaal in Deinze

ZATERDAG 20/11/2021
van 10u tot 13u @BRIELHOF
KOOKRONDE:
Vandaag steken we de handen uit
de mouwen en gaan we zelf ons
eten maken! We beginnen met een
aperitiefje,
dan
een
lekker
hoofdgerecht en natuurlijk om af te
sluiten een dessertje. Jullie hoeven
nog niet gegeten te hebben, want
we gaan hier veel smullen.

ZATERDAG 27/11/2021
van 14u tot 17u @BRIELHOF
Mario en zijn vrienden geniet nog
na van al het lekkers dat jullie
samen hebben gekookt vorige week,
maar heeft al een nieuwe missie
voor jullie klaar… Hij heeft zijn
vriend Luigi uitgenodigd een heeft
jullie hulp nodig voor zijn nieuw
reddingsplan.

ZATERDAG 04/12/2021
SINTERKLAAS (uren volgen nog)
Op 6 december is de Sint jarig.
Vandaag komen de Sint en zijn
Pieten al eens bij ons op bezoek.
Wanneer hij precies komt, laten wij
jullie zo snel mogelijk weten. Hou
jullie mails dus zeker in de gaten
voor verdere info.
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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