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Dag liefste Joro’s!

Klaar voor 5 nieuwe feestjes?

Rondes

zaterdag 14/01 11u-14u Lokaal Deinze

Vandaag gaan we lekker kokkerellen! Kom dus allemaal met een
lege maag en we zullen samen de beste maaltijd ooit maken. Voor
maar €4 kunnen jullie smullen van dit 3-gangenmenu.

vrijdag 20/01 18u30-21u00 Lokaal Astene

Deze avond hebben wij een gezelschapsspelletjes
“georganiseerd”. Voor deze ronde mogen jullie eens
kiezen welke spelletjes we spelen, breng dus allemaal
jullie lievelings gezelschapsspel mee. Hopelijk kunnen
jullie goed tegen jullie verlies want deze jongen is er
helemaal voor!



zaterdag 28/01 en zondag 29/01 13u-15u
Lokaal Deinze €1 meenemen

Dit weekend is het filmfestival, dat wil zeggen dat jullie dit
weekend niet één, maar twee keer naar de ksa mogen
komen. Jullie kunnen zowel op zaterdag als op zondag
naar een film komen kijken bij ons in het lokaal in Deinze.
Welke films het zullen zijn, verklappen wij nog niet.
Daarvoor zullen jullie zelf moeten komen kijken.

Voor €1 krijgen jullie een zakje chips en een drankje. Tot dan!

zaterdag 04/02 14u00-17u00 Las Vegas

Joepieee het het zaterdag 4 februari. Dit wil zeggen dat
het school terug 1 week bezig is. Dit vraagt voor een
feestje. Wat we op dit feestje gaan doen kan ik nog niet
verklappen maar het belooft weer epic te worden!!!!

zaterdag 11/02 Schaatsen

Vandaag gaan we met alle groepen uit Deinze en Astene samen gaan schaatsen! De info
omtrent wanneer en waar jullie verwacht worden, zullen jullie later via mail krijgen. Hopelijk
tot dan!



Bij vragen/ opmerkingen/ …
kan je ons altijd bereiken op
joroastene@ksadeinze.be, ook
de hoofdleiding is makkelijk te
bereiken via
hoofdleiding@ksadeinze.be. Bij
dringende zaken/vragen
kunnen jullie ons steeds
bereiken op volgende
nummers:

★ Klaas Botterman
0468/11 51 72

★ Laurien Govaert
0479/10 81 67

★ Arne Meirhaeghe
0478/33 63 27

★ Estée Vandenbussche
0470/28 43 76

★ 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.

★ Graag willen wij jullie nog eens aansporen om
gebruik te maken van onze Trooper. Met Trooper
kan je online je inkopen doen waarbij je onze
vereniging een extra financieel steuntje in de rug
geeft zonder er zelf iets extra voor te betalen.
Maak kennis met ‘Trooper bot’ want hij zal je dit
allemaal helpen onthouden. (neem een kijkje op:
https://www.trooper.be/nl/trooperbot)
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