
 

 
Beste leeuwkes, het nieuwe KSA-jaar is al reeds begonnen! En omdat we niet willen dat jullie je 
vervelen, is hier de eerste echte brief. Hopelijk zijn jullie er zoveel mogelijk bij. Wij kijken er alvast 
naar uit. 
 

Leeuwkeskalender 
Zondag 1 oktober 2017 
Yes! Het is weer zondag. Tijd om naar de ksa 
te komen. 
 
Zondag 8 oktober 2017 
Oh, we krijgen bezoek vandaag. Rarara wie is 
het. Ben je benieuwd kom dan naar de ksa om 
14u.  
 
Zondag 15 oktober 2017 
Zin om je uit te leven en eens goed te 
ravotten. Wij verwachten jullie al. 
 
Vrijdag 20 oktober 2017 
Dag van de jeugdbeweging! Dus trek jullie 
uniform alvast maar aan om naar school te 
vertrekken. 
 
Zondag 22 oktober 2017 
Wat is er beter dan op een zondagse namidag 
naar de ksa te komen? Inderdaar niks! Kom 
dus maar snel naar de ksa. 
 
Zondag 29 oktober 2017 
Geen ksa voor jullie omdat we met de oudsten 
op Herfstweekend vertrekken. 
 
Zondag 5 november 2017 
Na één weekje geen vergadering is het weer 
tijd om jullie energie kwijt te geraken. En zijn 
jullie meer dan welkom op de ksa. 

Zondag 12 november 2017 
Kom dat zien, kom dat zien! Voor een 
spectaculaire namidag één adres de ksa. 
 
Zondag 19 november 2017                                       

Wij hebben weer een supertof spel voorzien. 

Hopelijk komen jullie! 

Zondag 26 novermber 2017                               

Joepie, een hele dag ksa! Want vandaag is het 

Christus koning! Jullie zullen hierover nog een 

brief krijgen met verdere info 

Zondag 3 december 2017                             

Hopelijk zijn jullie dit jaar braaf geweest. Dan 

krijgen jullie ongetwijfeld SNOEP. Want de sint 

komt vandaag langs. Dat wordt smullen! 

Zondag 17 december 2017                          

Ksaaaa vandaag! Zin om eens lekker zot te 

doen.  De leiding staat jullie al op te wachten! 

Zondag 24 december 2017                               

Jammer, jammer, jammer! Vandaag is het 

geen ksa. 

Zondag 31 december 2017                                      

Geen ksa! Maar niet getreurd want jullie 

kunnen gezellig oudjaar vieren. 

 
Mochten er nog vragen zijn kunnen jullie de leeuwkesleiding contacteren: 
 
Nona Cauchie   Nona@ksageraardsbergen.be   0494/04.74.44                               
Marthe Van Lierde  Marthe@ksageraardsbergen.be  0487/26.98.83       
Stijn Claes   Stijn@ksageraardsbergen.be   0497/13.66.65     
Linde De Rop   Linde@ksageraardsbergen.be   0471/36.95.70      
Dries Favyts   Dries@ksageraardsbergen.be   0491/91.28.32 
Charlotte De Bruyne  Charlotte@ksageraardsbergen.be   0494/70.78.82 
 
Groetjes                                                                                                                                                              
Nona, Marthe, Stijn, Linde, Dries en Charlotte 


