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!
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:
Laurien:
Maxime:
Astrid:
Ibe:

0473/58.93.06
0479/10.81.67
0474/41.03.79
0471/35.75.81
0490/42.43.74

Rondes
zaterdag 6 november

14u tot 17u

Las Vegas

Verkoopsmurf
Vandaag is het kerstrozenverkoop! Natuurlijk hebben we
jullie nodig om samen met ons de handen uit de mouwen
te steken en zo veel mogelijk Kerstrozen te verkopen!
Zoals elk jaar kost een kerstroos 5,50 euro. Het is mogelijk
om al een of meerdere kerstrozen op voorhand te bestellen
via dit formulier: https://forms.gle/wzfN7wiLCwNroZdx9
Die kan je dan komen ophalen op zaterdag 6 november
aan het lokaal van Astene (Nieuwstraat 3) tussen 10 - 18u.
De opbrengst gaat integraal naar onze werking, aangezien we jaarlijks nood hebben aan
nieuw spel- en knutselmateriaal, tenten, … Bedankt voor de steun!

zaterdag 13 november

14u tot 17u

Las Vegas

Bakkersmurf
Op zaterdagmiddag is het in het smurfendorp traditie om
allemaal samen een lekker stukje taart te eten.
Normaalgezien zorgt bakkersmurf voor al deze taarten, want
hij bakt de lekkerste gebakjes van de hele wereld!! Elke
zaterdag staat hij extra vroeg op om aan het deeg te
beginnen, maar vandaag heeft hij zijn wekker niet gehoord
en is hij dus veel te laat opgestaan… Helpen jullie hem mee
om genoeg taarten te maken voor alle smurfen?

zaterdag 20 november

14u tot 17u

Las Vegas

Herfstsmurf
Nu de blaadjes van de bomen beginnen vallen, en we al een
laagje meer aantrekken, beginnen we te voelen dat het echt
herfst is. Herfstsmurf vindt dat fantastisch natuurlijk. Je kan
lekker door de blaadjes rollen in het bos, je lievelings sjaal
weer aantrekken en na al het spelen een warme chocomelk
drinken. Spelen jullie mee met herfstsmurf?

zaterdag 27 november

14u tot 17u

De Juwelensmurfer
Vandaag gaan de smurfen naar het bal. Mooie kleren,
een beetje parfum en hier en daar een juweeltje. Oh
nee alle juwelen uit het smurfendorp zijn gestolen door
de juwelensmurfer! Helpen jullie de smurfen de
juwelensmurfer te ontmaskeren zodat de andere
smurfen hun juwelen terug krijgen en naar het bal
kunnen gaan.

Las Vegas

zaterdag 4 december

14u tot 17u

Las Vegas

Wisten jullie dat de Sint ook langskomt bij de smurfen? Elk jaar zetten
alle smurfen hun schoentje en hopen ze op veel lekkers. Er wordt
gefluisterd in het smurfendorp dat de Sint en zijn Pieten vandaag wel
eens zouden kunnen langskomen. Dit mogen we natuurlijk niet
missen. Maar zijn jullie allemaal wel braaf geweest dit jaar?

Leidingsvoorstelling

Hallo allemaal
Mijn naam is Ibe en ik ben dit jaar één van jullie leidsters. Ik
ben 19 jaar en studeer geneeskunde aan de universiteit
van Gent. Ik heb 1 broer en 2 zussen. Mijn broer Dries en
zus Friedl kunnen jullie misschien ook kennen want zij zijn
ook leiding (geweest). Mijn lievelingseten is zonder twijfel
pasta. Een hobby buiten de KSA heb ik niet echt maar ik
spreek wel graag eens af met vrienden om iets te gaan
drinken of eten.
Ik heb echt super veel zin in dit ‘normaal’ jaar. Hopelijk jullie
ook!

Hey allemaal!
Ik ben Fenne en ik ben 16 jaar. Na 11 jaar lid te zijn, geef ik
dit jaar voor de eerste keer leiding en dit is meteen aan jullie!
Tijdens de week zit ik op school in Sint-Hendrik en daar volg
ik de richting wetenschappen-wiskunde. Als ik niet op school
of op de KSA ben, dan ben ik misschien wel aan het
windsurfen of ropeskipping aan het doen. Ik heb ook nog één
zus en één broer, die ook allebei in de KSA zitten.
Ik kijk er echt naar uit om jullie allemaal te leren kennen, tot
snel!

Hallo!
Mijn naam is Laurien en ik ben 17 jaar. Dit mijn eerste jaar in
de leiding en ik ben zeer blij met jullie, de leeuwtjes-Astene,
als groep. Samen met Fenne zit ik in het zesde middelbaar en
doe ik wetenschappen-wiskunde. In mijn vrije tijd hou ik ervan
om te gaan koersen en om met mijn vriendinnen af te
spreken. Ik heb één zus, die ook KSA doet en nu in de sjo zit.
Ik kijk er heel erg naar uit om dit jaar aan jullie leiding te
geven! Tot zaterdag!

Heyhoi
Ik ben Astrid en ik geef jullie dit jaar leiding. Ik gaf al
eens eerder leiding aan de Leeuwkes, maar dan in
Deinze. Ik ben 18 jaar en woon in Astene. Dit jaar begin
ik aan mijn eerste jaar geneeskunde in Gent. Verder ben
ik ook wekelijks te vinden in het zwembad, soms als
redder en soms als zwemmer. Maar elke zaterdag ben ik
natuurlijk van de partij op de KSA, waar ik hoop jullie
allemaal snel te ontmoeten. Tot snel!

Hallo iedereen!
Mijn naam is Maxime en ik ben 17 jaar. Ik ben dit jaar
jullie leider samen met de andere leidsters. Ik studeer
voertuigtechnieken aan Vives in Kortrijk. In mijn vrije
tijd speel ik ping-pong of ga ik af en toe eens gaan
fietsen. Ik heb één zus Justine die jullie misschien wel
kennen maar jammer genoeg al gestopt is met leiding
geven. Ik heb ook nog één broer Emile die in de knim
zit. Ik ben heel benieuwd om jullie allemaal te leren
kennen en kan niet wachten tot wanneer de eerste
ronde begint! Tot dan!

