
 

 

Allerliefste leeuwkes 

Hieronder vinden jullie de KSA-kalender voor de rest van het kampjaar. 
Wij kijken er al naar uit om jullie elke week terug te zien! 
 
Zondag 13 mei 

Vandaag is het een heel speciale dag, moederdag! 
We hopen dat jullie voor enkele uurtjes afscheid kunnen nemen van mama en samen met ons leuke 
spelletjes komen spelen! ☺ 
 
Zondag 20 mei   

Wist je dat… Olifanten de enige dieren zijn die niet kunnen springen? 
Gelukkig zijn wij geen olifanten en kunnen jullie dus allemaal om 14u naar de KSA springen! 
 
Vrijdag 25 mei 

Hou deze datum zeker vrij, want vandaag is het infoavond voor het Klein Kamp. Meer info hierover 

krijgen jullie later nog! 

Zondag 27 mei 

Wist je dat… Dolfijnen en walvissen met één oog open slapen? 
Slaap allemaal toch maar met 2 ogen toe, zodat jullie goed uitgerust zijn om naar de KSA te komen! 
 
Zondag 3 juni 

Hoeraaaaa! Het is weer KSAAAAAA! Voor een spelletje groot of klein, moet je op de Atembekeweg 

2A zijn! ☺ 

Zondag 10 juni 

Wist je dat… De zeilvis de snelste vis ter wereld is? Misschien kunnen jullie proberen om sneller dan 

de zeilvis naar de KSA te komen. 

Zondag 17 juni 

Op deze laatste lentezondag komen we allemaal samen om een super leuk spel te spelen! Kom dus 

maar snel naar de KSA om 14u. 

Zondag 24 juni 

De zomer is begonnen! Daarom spreken we om 14u af aan de KSA om er een zomerse namiddag van 

te maken! 

 



 

 

Zondag 1 juli 

Morgen vertrekken we op Klein Kamp, dus vandaag is het GEEN KSA. 
Jullie kunnen dus nog een dagje goed uitrusten om er een topweek van te maken! ☺ 
 
Maandag 2 t.e.m zondag 8 juli 

Maandag vertrekken we met de leeuwkes, sloebers en jongknapen voor een week op Klein kamp. 

Over dit avontuur krijgen jullie op 25 mei meer informatie. 

Zondag 15 juli 

Wist je dat… Slakken 3 jaar kunnen slapen.  
Wij hopen dat jullie dit niet doen en om 14u naar de KSA komen!  
 
Zondag 22 juli 

Vandaag is het voor de laatste keer KSA. 
Kom dus allemaal zeker langs om 14u, zo kunnen we er een spetterende laatste namiddag van 
maken! 
 
Mochten er nog vragen zijn kunnen jullie de leeuwkesleiding contacteren:  
 
Dries Favyts  Dries@ksageraardsbergen.be   0491/91.28.32  
Linde De Rop  Linde@ksageraardsbergen.be   0471/36.95.70 
Stijn Claes   Stijn@ksageraardsbergen.be   0497/13.66.65  
Charlotte De Bruyne Charlotte@ksageraardsbergen.be 0494/70.78.82  
Marthe Van Lierde  Marthe@ksageraardsbergen.be 0487/26.98.83  
Nona Cauchie   Nona@ksageraardsbergen.be   0494/04.74.44 
 
 
Groetjes Dries, Linde, Stijn, Charlotte, Marthe en Nona 
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