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Dag liefste Joro’s!

Het KSA-jaar is ondertussen alweer 5 weken bezig, dat betekent dat het weer tijd is
voor een nieuw boekje met 5 leuke feestjes!

Rondes

zaterdag 05/11 14u00-17u00 Las Vegas

zaterdag 12/11 14u00-17u00 Las Vegas

Dag feestbeestjes, het is weer eens tijd voor ons wekelijks feestje.
Er is wel een probleem … Onze decoratie is namelijk verdwenen.
Met jullie hulp kunnen we misschien ons feestje weer mooi
versieren. Willen jullie ons helpen?



zaterdag 19/11 14u00-17u00 Las Vegas

Vandaag is het Kerstrozenverkoop! Trek dus allemaal jullie
wandelschoenen aan en vergeet zeker niet jullie beste verkooppraatjes
te oefenen.

De kerstrozen kunnen jullie al op voorhand bestellen via de voorverkoop
die binnenkort start op de website https://ksadeinze.be/.

25/11 - 27/11 Weekend

Dit weekend gaan we samen met de Leeuwkes Astene en de Joro’s
Deinze op weekend. Alle info zullen jullie ontvangen via mail.

zaterdag 03/12 14u00-17u00 Las Vegas

De goede sint is in het land, en hij wil maar al te graag samen met
ons een feestje vieren. Daarom komt hij dus eens langs om te zien
wie er braaf of stout geweest is. Doe dus nog maar een laatste
inspanning om van zijn rode lijst te komen als je op zijn schoot wilt
zitten.

https://ksadeinze.be/


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)

mailto:joroastene@ksadeinze.be
mailto:hoofdleiding@ksadeinze.be
https://www.trooper.be/nl/trooperbot

