
Joro Deinze 
Dag lieve Joro’s 
 
Het is weer zover, we starten opnieuw een leuk KSA-jaar!! Maar 
dit wordt geen normaal jaar, dit jaar werden we gevraagd door 
enkele Amerikaanse filmregisseurs uit Hollywood om hen te 
helpen met het hermaken van de meest bekende films ooit 
gezien. WOW! En dit vragen ze aan ons? Zien jullie het even 
hard zitten als ons om hier aan mee te doen?? Hopelijk zien we 
jullie snel! 
 
Hieronder vinden jullie de planning van de volgende vijf weken 
en op de laatste pagina nog enkele praktische zaken. 

 

 

Vrijdag 13/01 - 18u30tot20u00 - @’t 
Brielhof 
Hopelijk heb je al die cadeautjes en  al dat 
lekkere eten van op kerstmis al een beetje 
verteerd, want vandaag organiseren we 
een laat kerstfeestje. Aan de hand van 
spelletjes zullen jullie de cadeautjes van 
elkaar verdienen. Het is de bedoeling dat 
iedereen een klein cadeautje meeneemt       
(max. 5 euro ).  
 
Tot straks 
 
Let op: andere dag en ander tijdstip 
 
 

Zaterdag 21/01 - 14u00tot17u00 -@’t 
Brielhof 
 
Hopelijk kent iedereen de legendarische 
film Home Alone. Vandaag maken we een 
nieuwe versie. Het enige probleem is dat de 
toenmalige hoofdpersonage een beetje te 
oud is geworden voor de rol. We zoeken 
een avontuurlijk, zelfstandig en origineel 
persoon. 
Kan jij het best zijn taak invullen? 
Kom zeker af!! 

 



 

Zaterdag 28/01 en 29/01 - FILMFEST - 
@’t Brielhof 
 
Na al het werk dat wij gestoken hebben in 
het maken van de films, verdienen we het 
toch wel eens om zelf een film te kijken. Dit 
is de ideale gelegenheid want dit weekend 
kunnen we ons gezellig in de zetels zetten 
in het lokaal om samen een film te kijken 
met een hapje en drankje. 
Graag 1 euro meenemen. De exacte uren 
krijgen jullie nog via mail. 

Zaterdag 04/02 - 14u00tot17u00- @’t 
Brielhof 
 
Nadat we vorige week eventjes lui konden 
zijn vliegen we er vandaag weer volledig in 
om in een film te duiken. Kennen jullie de 
film Dora in deze film gaat dora op avontuur 
met haar vrienden. Vandaag gaan jullie ook 
op avontuur en de wereld ontdekken. 

 

 

Zaterdag 11/02 - SCHAATSRONDE 
Vandaag mogen jullie het beste van jullie 
zelf geven! We gaan met iedereen gaan 
schaatsen, JOEPIE. Extra info over deze 
leuke dag volgt nog via mail. 

 
Praktische info: 
 

1. Onze rondes gaan bijna altijd door aan ons lokaal in Deinze (‘t Brielhof, Antoon Van 
Paryspad 1). Andere locaties zullen altijd vermeld staan in bovenstaande planning. 
 

2. We gaan 23-30 augustus op kamp. Hou deze data alvast vrij! Extra info volgt later.  
 

3. Jullie mogen zelf altijd iets om te eten en te drinken meenemen als vieruurtje. Geen 
snoep/frisdrank!  



 
4. Info over onze werking, evenementen en leiding vinden jullie op onze website 

(https://ksadeinze.be). Ook hemden, T-shirts of sjaaltjes kunnen jullie daar bestellen. 
Inschrijven kan via ons online formulier op de website! 
 

5. Je kan ons ook  volgen op Facebook: KSA Deinze-Astene, en op Instagram: 
KSA_Deinze_Astene om leuke foto's van de rondes te zien.  
 

6. Inschrijvingsgeld (30€) mag meegebracht worden naar de eerstvolgende ronde in 
een gesloten envelop. Gelieve zeker tegen de vierde ronde betaald te hebben 
aangezien de leden vanaf dan niet automatisch meer verzekerd zijn, maar er een 
inschrijving moet gebeuren. Overschrijven mag ook altijd op het rekeningnummer 
BE49 8601 0881 3871 met als mededeling 'lidgeld + naam lid + Joro Deinze' 
 

7. Bij vragen mag u altijd mailen naar jorodeinze@ksadeinze.be of telefonisch contact 
opnemen met ons: 
Jennifer (banverantwoordelijke): 0494/24 07 88 
Luna: 0486/66 48 20 
Lowie: 0499/26 61 06 
 

 
 
Groetjes en tot op de rondes! 
Luna, Lowie, Jennifer 
 

 


