
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hey, hallo lieve Ketnetters! Zijn jullie klaar om alweer een spetterend KSA-jaar te 

beleven? We nemen jullie dit jaar mee naar de wondere wereld van Ketnet, waarbij 

we iedere zaterdag met jullie een Kingsize Live-show zullen organiseren. Tijdens 

deze knetterende liveshows zullen we allerlei geschifte spelletjes spelen en zullen 

jullie kunnen ravotten met jullie favoriete Ketnet-wrappers. Daarom hopen we 

natuurlijk dat er iedere week een bende enthousiaste Ketnetters aan Las Vegas zal 

staan om er samen met ons een fantastische Kingsize Live van te maken! Tot 

zaterdag Ketnetters        

 

Bruno, Evi, Lucas en Zoë 

 

 

Belangrijke informatie: 

- Het e-mailadres waarnaar jullie kunnen mailen indien jullie 

vragen/opmerkingen/… hebben, is: leeuwkesastene@ksadeinze.be 

 

- Jullie kunnen ons ook altijd steunen via Trooper. Dit is volledig gratis: 

wanneer jullie iets online bestellen op een website die door Trooper 

geregistreerd is, krijgen wij, KSA Deinze-Astene, een percentage van jullie 

aankoop zonder dat jullie daarvoor iets extra moeten betalen. Een win-win-

situatie dus! Je kan ook altijd de Trooperbot installeren, zodat jullie er telkens 

aan herinnerd worden wanneer jullie ons kunnen steunen. Meer info omtrent 

Trooper via https://www.trooper.be/nl 

 

- Bij dringende zaken en/of vragen kunnen jullie ons steeds bereiken op 

volgende nummers: 

 

- Bruno Lippens:  0477/54 92 45 

- Evi De Smet:  0468/30 15 68 

- Lucas Rombauts:  0468/31 88 27 

- Zoë Naessens:  0472/32 60 29 
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Zaterdag 14 januari - 14u tot 17u - @Las Vegas 
 

Dag liefste Ketnetters! 

Vandaag komen jullie terecht in het 

programma ‘Helden’. De vier helden 

komen wekelijks samen om een nieuwe 

uitdaging aan te gaan en zelf dingen te 

knutselen. Deze week doen jullie mee! 

Wees strategisch én creatief om de 

opdracht te doen slagen. 

Tot volgende week!        

 

Zaterdag 21 januari - 14u tot 17u - @Las Vegas 
 

 

Dag ketnetters, de elfjes van de elfenheuvel zijn 

ontvoerd door de slechte tovenaar. Misschien moeten wij 

onszelf in elfjes omtoveren en kunnen we hen zo 

proberen bevrijden?? We zullen zeker creatief moeten 

zijn maar dat lukt ons wel!! Tot dan! 

 

 

Zaterdag 28 januari - 13u tot 15u - @Lokaal Deinze (Antoon Van Paryspad 1) 

Zondag 29 januari - 13u tot 15u - @Lokaal Deinze (Antoon Van Paryspad 1) 
 

Dag Ketnetters!  

Er staat alweer een zalig weekend op de 

planning, want we komen niet 1 keer, maar 2 keer 

samen! We houden een KingSize-FilmFest, 

waarbij we samen met andere groepen naar de 

leukste films kijken, cool! Een film zonder een 

lekker drankje en een heerlijke versnapering is 

maar saai, daarom hebben we voor iedereen 

aanwezig iets lekkers voorzien. We vragen dan 

ook een bijdrage van €1 per kind, per film. We 

hopen op een grote opkomst, tot dan!        

 

 

 

 

 



Zaterdag 4 februari - 14u tot 17u - @Las Vegas 
 

Dag Ketnetters, wij ontvingen een brief van niemand 

minder dan de Nachtwacht. Er zouden in Astene 

slechte vampieren en weerwolven verstopt zijn en de 

Nachtwacht is op jacht om ze uit te schakelen voor 

ze meer slachtoffers maken. Wij gaan ze helpen! 

Komen jullie ook?? Tot dan!        

 

 

 

 

 

Zaterdag 11 februari - @Kristallijn  
 

Dag Ketnetters! 

Joepie, wat een zalige dag vandaag! We gaan naar de 

Kristallijn in Gent om te gaan schaatsen. Verdere info volgt 

zeker nog via een mail, hou die dus zeker in de gaten!  

PS: Warm die beenspieren maar al op én vergeet niet om je 

warm te kleden (handschoenen zijn verplicht!).  

Tot dan!        


