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Dag liefste Joro’s!

Klaar voor 5 nieuwe feestjes?

Rondes

zaterdag 18/02 14u-17u Las Vegas

Dag feestbeesten, het is weer tijd voor ons wekelijks feestje. Hoe meer zielen, hoe meer
vreugd, dus vergeet zeker geen vriendje of een vriendinnetje mee te brengen voor
vriendjesdag!

zaterdag 25/02 14u-17u Las Vegas

Dag joro’s, het is weer zaterdag, wat in jorotaal wil zeggen: tijd voor een
leuk feestje! Aapje Arne staat alvast klaar voor een knalfeest!

zaterdag 04/03 Geen ronde

De leiding neemt een weekendje vakantie, maar niet getreurd.
Volgende week zijn we er terug met dubbel zoveel energie!
Tot volgende week!!



zaterdag 11/03 14u-17u Las Vegas

Vandaag is het een heel speciale feestdag!
Het is vandaag exact drie jaar geleden dat de
coronapandemie is begonnen, en dat vraagt
om een echt feestje. Zet je beste beentje
voor, want het belooft heel leuk te worden.

zaterdag 18/03 14u-17u Las Vegas

Dag vrienden. De voorbije week vond de
grootste feestdag aller tijden plaats: pi-dag
op 14 maart. En ter ere van deze hoogdag
krijgt de persoon die de meeste decimalen
van dit fascinerend getal kan onthouden, een
bonus. Doe dus maar jullie best.



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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