
JORO ASTENE

Dag allerliefste Joro’s
Er staan heel wat leuke rondes op het programma! Naar de ronde draag je best
kleren die vuil mogen worden en vergeet ook zeker geen koekje en drankje mee te
brengen. Wij kijken er enorm naar uit om er samen met jullie een knotsgek jaar van
te maken met als thema dit jaar: FEESTDAGEN. Het belooft dus een heel spannend
jaar te worden.
TOT DAN!!

We spreken weer af aan Las Vegas, van 14u tot 17u. Indien er we toch ergens
anders afspreken of op andere uren, zal dit telkens duidelijk in het boekje staan en
wordt u verwittigd via mail.

Vrijdag 29 april-1 mei – info mail

Dit weekend gaan we met de leden op
weekend. De info hierover werd eerder
verstuurd via mail.

Zaterdag 7 mei - verdere info volgt

Met veel spijt in het hart is het al de
laatste ronde van dit jaar :(. Om het
goed af te sluiten gaan we met iedereen
naar Plopsaland! Verdere info volgt nog
via mail!

1. Vanwege COVID-19 zijn we extra voorzichtig met het organiseren van rondes. Hier
vinden jullie de algemene maatregelen die wij zullen toepassen tijdens de rondes en
de voorwaarden die nodig zijn om uw zoon/dochter te kunnen laten deelnemen aan
de ronde.

● Voorwaarden om mee te doen:



○ Behoort een lid tot een risicogroep? Dan mag die meedoen
aan de activiteit als hij toestemming heeft van de ouders,
voogd (bij chronische ziektes onder controle door medicatie) of
mits toestemming van de huisarts. 

○ Was je ziek vóór 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: leden, leiding, kookouders, enzovoort.

● Tussen de ouders en leiding moet social distancing bewaard worden.
● Als ouders vragen hebben, stellen ze deze best na de ronde als ze

gewacht hebben tot de meesten naar huis zijn.
2. Wij willen jullie ook nog eens aansporen om online aankopen zoveel mogelijk via

onze Trooper 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)

3. 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.

4. Als laatste maken wij vanaf nu gebruik van een nieuw e-mailadres waarop jullie ons
altijd kunnen bereiken. Als jullie ons nodig hebben of vragen hebben, kunnen jullie
ons steeds contacteren via onderstaande gegevens:

Evi De Smet- joroastene@ksadeinze.be - 0468 30 15 68
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