
 

Groetjes, 
Maartje, Celien, Tim, Robin, Matthias en Marthe 

Beste Leeuwkes, 
De eerste brief van het nieuwe kampjaar is een feit! Hieronder vinden jullie de data voor de volgende 
vergaderingen.  Zo nu zijn jullie weer volledig op de hoogte van onze activiteiten. Het beloven toffe 
vergaderingen te worden, dus komen is de boodschap. 

Leeuwkeskalender 

Zondag 7 oktober 2018 
School is al iets meer dan een maand bezig 
dus is het tijd om wat stoom af te blazen en 
niets is beter dan dat te doen op een zondagse 
vergadering zoals vandaag. J 
Zondag 14 oktober 2018 
Vandaag is een zeer speciale vergadering. De 
Leeuwkes gaan namelijk naar het bos. Wie 
komt er mee het grote bosspel spelen? 
Vrijdag 19 oktober 2018 
Vandaag is het dag van de jeugdbeweging dat 
betekent dat jullie allemaal in jullie uniform/ 
trui/ t-shirt van de KSA naar school mogen 
gaan. Laat is zien wie de grootste en leukste 
jeugdbeweging is van het land! J  
Zondag 21 oktober 2018 
Waar zouden we vandaag naar toe gaan? We 
hebben alvast een ‘mega-kei-cool- super-de-
dupper’ spel gemaakt. Hopelijk tot dan! 
Zondag 28 oktober 2018 
Vandaag is er jammer genoeg GEEN 
vergadering want de oudste bannen zijn op 
herfstweekend. Geniet dus nog maar van jullie 
vakantie. 
 
Datum om te onthouden 

Vrijdag 4 november 2018 
De leiding hoopt dat jullie nog niets gepland  
hebben vandaag want het belooft weer een 
mega leuke vergadering te worden.  
Zondag 11 november 2018 
Vandaag is het terug KSA van 14u tot 17u.  
Wil je weten welk spel we gaan spelen kom 
dan zeker eens een kijkje nemen aan onze 
lokalen. 
Zondag 18 november 2018 
Rara, wat zouden we vandaag doen? Een 
leventjesspel, een bospel of gaan we naar de 
gavers? Dat kan je te weten komen door naar 
de KSA te komen. 
Zondag 25 november 2018 
Vandaag is het Kristus Koningfeest, op die dag 
spelen we een volledige dag samen spelletjes 
en kan je het gele fluitkoord krijgen. Verdere 
informatie volgt nog rond deze speciale dag. 
Zondag 2 december 2018 
Hoor wie klopt daar kinderen, hoor wie tikt 
daar zachtjes tegen het raam.. Wie zou er 
deze zondag naar de KSA komen? Ben je 
nieuwsgierig? Kom dan maar snel eens een 
kijkje nemen op de KSA, hopelijk zijn alle 
leeuwkes braaf geweest.

Klein kamp: 1-7 juli 2019 
 
Als er nog vragen zijn mogen jullie ons gerust contacteren; 
Maartje Du Pont  maartje@ksageraardsbergen.be  0471 11 75 83 
Marthe Van Lierde  marthe@ksageraardsbergen.be  0487 26 98 83 
Celien Waegeneer  celien@ksageraardsbergen.be  0478 59 89 70 
Tim Holderbeke   tim@ksageraardsbergen.be   0493 52 26 82 
Robin De Gallan  Robin@ksageraardsbergen.be   0499 11 10 25 
Matthias Borremans   matthias@ksageraardsbergen.be                   0468 18 27 66 


