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Dag liefste Joro’s!

Dit is alweer het laatste boekje van het jaar, maar niet getreurd. We zullen er 6
onvergetelijke feestjes van maken!
Tot zaterdag ;)

Rondes

zaterdag 25/03 10u-12u Lokaal Astene

Vandaag zullen jullie jullie creatiefste kant moeten laten

zien, want we organiseren een knutsel-voormiddag!

Jullie zijn welkom om 10 uur aan het lokaal in Astene.

zaterdag 01/04 14u-17u Las Vegas

geen ronde vandaag…

mopjeeeee 1 april

tot zaterdag !!!!

zaterdag 08/04 14u-17u Las Vegas

Hoera, feest in het land! Jezus is bijna
verrezen en dat moeten we vieren met een
zalige ronde. Spijker je bijbelkennis maar
wat bij, want het zal nodig zijn.



zaterdag 15/04 14u-17u Las Vegas

Exact vandaag ligt de Titanic 111 jaar op de

zeebodem te rusten, wat een belangrijk

feestje. Wie kan het best een boot nadoen en

wie zakt als een baksteen naar de diepte?

Wie heeft de luidste toeter en wie heeft de

grootste schoorsteen? Kom af en we zullen

zien.

zaterdag 22/04 14u-17u Las Vegas

Vandaag is het tijd voor het beruchtste feestje van het jaar, namelijk vuile ronde! Niets is

leuker dan samen rollebollen in het vuil (rollebollen is dan ook het enigste wat jullie zullen

mogen doen, iets eten, drinken of doorgeven zal geen deel zijn van de ronde). Vergeet dus

zeker niet te komen in kleren die vuil mogen worden. Tot zaterdag!💩

zaterdag 29/04 Geen ronde

Met spijt in het hart moeten we meedelen dat er zaterdag geen ronde is… Maar niet

getreurd lieve kindjes, want volgende week zal het grootste feestje van het hele jaar

plaatsvinden!

Tot dan🙂



zaterdag 06/05 Laatste Ronde!!

“Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei.” Alles heeft een einde, maar alleen een worst

heeft er twee. Dus ook dit

fantastische werkjaar komt op zijn

einde. Ik ga niet zeggen: “Ween

niet,” want niet alle tranen zijn

kwaadaardig. Toch mogen deze

waterlanders niet in de weg staan

van onze geweldige zwanenzang.

Nog een laatste keer trekken we

er samen op uit om eens goed

feest te vieren. Riemen vast voor

de grootste dosis plezier die mei

ooit gekend zal hebben.

De brief met alle praktische info volgt nog via mail.



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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