
 

Groetjes, 
Marthe, Maartje, Celien, Sebastiaan en Linde 
 

Dag Leeuwkes! 
Hieronder vinden jullie de data voor de komende vergaderingen. Probeer  zo veel mogelijk te 

komen, zeker nu het beter weer aan het worden is! Er staan een heleboel leuke activiteiten 

en spelletjes gepland! 

LEEUWKESKALENDER 

Zondag 23 april 2017 

Na 2 weken geen vergadering kunnen we 

eindelijk weer samen spelen! 

Zondag 30 april 2017 

Vandaag is het weer een zondag vol met leuke 

spelletjes! Kom zeker meedoen! 

Zondag 7 mei 2017 

Dit is een speciale dag. Houd je mail zeker in 

de gaten! Hierover krijgen jullie later wat 

meer informatie. 

Zondag 14 mei 2017 

Vandaag komt er speciaal bezoek! Kom zeker 

naar de KSA om te ontdekken wie. 

Zondag 21 mei 2017 

Zou ons bezoek van vorige week vandaag nog 

eens komen? Spannend! 

Zondag 28 mei 2017 

Wat voor spel zou de leiding deze keer 

gemaakt hebben? Probeer zeker om met zo 

veel mogelijk leeuwkes aanwezig te zijn! 

Zondag 4 juni 2017 

Niet alle leiding zal er de komende weken 

kunnen zijn door de examens, toch maken we 

er zeer leuke vergaderingen van! 

 

Zondag 11 juni 2017 

Waar zouden we naartoe gaan? Naar De 

Gavers? Of blijven we gewoon op de KSA? Dat 

kom je alleen maar te weten door naar de 

vergadering te komen! 

Zondag 18 juni 2017 

Met hoeveel leeuwkes zouden we vandaag 

aanwezig zijn? Wij hopen alvast dat we met de 

hele groep een spel kunnen spelen! 

Zondag 25 juni 2017 

Joepieeeee!!! De laatste vergadering voor 

klein kamp! Begint het bij jullie ook al te 

kriebelen? 

Zondag 2 juli 2017 

Vandaag is er geen vergadering, maar morgen 

vertrekken we al op klein kamp. Dan kunnen 

we een hele week  iedere dag samen spelen! 

Leuk hé. Ons klein kamp begint op maandag 3 

juli en eindigt op zondag 9 juli . We gaan 

hiervoor naar Zutendaal. We versturen zeker 

nog een mail met verdere informatie. 

Als er nog vragen zijn mogen jullie ons gerust contacteren: 

Marthe Van Lierde  marthe@ksageraardsbergen.be  0487/26.98.83 

Maartje Du Pont  maartje@ksageraardsbergen.be  0474/11.75.83 

Celien Waegeneer  celien@ksageraardsbergen.be   0478/59.89.70 

Linde De Rop   linde@ksageraardsbergen.be   0471/36.95.70 

Sebastiaan De Bruyne   sebastiaan@ksageraardsbergen.be  0492/67.75.28 
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