Leeuwkes Astene
Dag liefste leeuwkes!
Dit jaar staat alles in het teken van DE SMURFEN. Elke week zal een nieuw blauw
mannetje in de kijker staan en spelen we weer heel wat nieuwe, supertoffe spelletjes.
Wij hebben er alvast super veel zin in en we kijken er enorm naar uit om jullie allemaal
beter te leren kennen. Tot zaterdag!

Rondes
Zaterdag 15 januari

14u tot 17u

Las Vegas

Brilsmurfsmurf
Vandaag legt brilsmurf jullie op de rooster, hij heeft namelijk een grote wedstrijd in
elkaar gestoken. Niet enkel jullie kennis wordt getest, maar ook andere
vaardigheden. Hij wil wel eens weten wie het gekste weetje kent of wie de
handigste harry is. Tot straks en dat de beste mogen winnen!

Zaterdag 22 januari

14u tot 17u

Las Vegas

Geluksmurf
22 januari 2022, deze dag kan alleen maar geluk brengen toch? Vandaag is
de dag van Geluksmurf. Hij heeft een cool spel voor jullie in petto. Maar je
smurft het al, voor dit spel heb je geluk nodig. Doe dus vandaag jullie best, of
niet, want het is nooit zeker wie de winnaar wordt…

Zaterdag 29 januari

14u tot 17u

Las Vegas

Ruimtesmurf
Nu het einde van januari in zicht is en dus al het vuurwerk voor nieuwjaar
op is, kan ruimtesmurf eindelijk terug naar de maan vliegen met zijn
raket. Normaal gaat hij altijd alleen op stap, want er is maar plaats voor 1
smurfje in de cockpit. Maar ruimtesmurf heeft een nieuwe, veel grotere
raket gekregen van de kerstman dit jaar! Nu kan hij nog 3 andere
smurfjes meenemen! Hebben jullie zin in een ritje door de ruimte? Haast
jullie, want de plaatsen zijn beperkt!

Zaterdag 5 februari

14u tot 17u

Las Vegas

Chocoladesmurf
Vandaag is het Wereld Nutella dag, de dag die volledig draait rond nutella, de lekkerste choco van
de wereld. Spijtig genoeg zijn er te weinig cacaobonen om choco te maken. Cacoabonen hebben
heel veel liefde en zorg nodig om goed te groeien. We hebben jullie nodig om met liefde de
cacoabonen te planten en er nutella van te maken. Helpen jullie mee?

Zaterdag 12 februari

14u tot 17u

Vriendjessmurf
Vandaag is het vriendjesdag! Vandaag mogen jullie allemaal een
vriendje/vriendinnetje meebrengen naar het smurfendorp! Hopelijk zien we
veel nieuwe smurfen hoofdjes, want hoe meer smurfen hoe meer vreugd!

Zoals elk jaar organiseren wij een vriendjesdag. Hiermee willen we onze
ksa-groep graag voorstellen aan kinderen en jongeren die nog geen lid zijn
en geven we iedereen de kans om mee te spelen.

Las Vegas

Bij vragen kan je ons altijd bereiken op leeuwkesastene@ksadeinze.be, maar ook de
hoofdleidingen zijn vanaf nu makkelijk te bereiken via hoofdleiding@ksadeinze.be. Als u
ons liever telefonisch contacteert, dan is dat ook nog steeds mogelijk via onderstaande
telefoonnummers.
Fenne:

0473/58.93.06

Laurien:

0479/10.81.67

Maxime:

0474/41.03.79

Astrid:

0471/35.75.81

Ibe:

0490/42.43.74

★ 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.
★ Wij willen jullie ook nog eens aansporen om online aankopen zoveel mogelijk via
onze Trooper (https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/ksadeinzeastene)
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)

