
 
Dag beste Sloebers, 
 
Het wordt steeds warmer, de vogeltjes beginnen te fluiten, het is net paasvakantie geweest en we krijgen 
weer kriebels om naar de KSA te komen. Daarom hebben we alle dagen nog eens op een rijtje gezet 
wanneer jullie zeker moet komen! Elke zondag dus ☺ 
 

SLOEBERKALENDER 
 

Zondag 22 april 
Waar is dat feestje? Bij de Sloebers is dat feestje! 
Dolle pret verzekerd bij de sloebers vandaag, dus 

zeker komen! Hoe meer zielen, hoe meer vreugd ☺ 
 

Zondag 29 april 
Ook vandaag worden jullie allen verwacht om 14u 

aan de KSA-lokalen voor geweldige spelletjes. 
 

Zondag 6 mei  
Joepie!! We gaan met de Sloebers naar… 

PLOPSALAND! Jaja, jullie hebben het goed 
gehoord. Dit mag je dus niet missen! Meer 

informatie krijgen jullie later nog. 
 

Zondag 13 mei 
Misschien gaan we vandaag weer iets mega-

speciaal doen! Maar wie zal het zeggen? Als je het 
wilt weten, moet je zeker komen! 

 
Zondag 20 mei 

Ook vandaag heeft de leiding zich weer overtroffen 
om een fantastisch spel in elkaar te steken. 
Hopelijk ben je er ook om 14u op de KSA! 

 
Vrijdag 25 mei 

Op deze dag valt de infodag voor Klein Kamp. Dus 
wees hier, samen met jouw ouders, zeker aanwezig 

voor alle belangrijke zaken. Jullie krijgen hierover 
nog info. 

 
Zondag 27 mei 

De leiding heeft weer een zot spel in elkaar 
gestoken dus kom allemaal maar een kijkje nemen. 

 

 
Zondag 3 juni 

Een echte sloeber amuseert zich altijd en overal 
en dat wordt vandaag zeker geen probleem!! We 

verwachten jullie massaal op de KSA. 
 

Zondag 10 juni 
Allen op post! Waar? In de Atembekeweg 2A te 

Onkerzele 

 
Zondag 17 juni 

Als je je niet wilt vervelen, en je eens goed wilt 
uitleven en amuseren, is er maar 1 plaats op 

zondag waar dat kan: de KSA natuurlijk! 
 

Zondag 24 juni 
Geef me een K, geef me een S, geef me een A. 
Jawel jongens en meisjes, vandaag is het KSA! 

 
Maandag 2 juli t.e.m.  zondag 8 juli 

Dit wordt weliswaar de beste periode van heel de 
grote vakantie! Namelijk Klein Kamp ☺ Samen 
met uw vriendjes en vriendinnetjes spelen, zich 
amuseren en uitleven, lekker veel eten… Kort 

samengevat: het wordt onvergetelijk! 
 

Zondag 15 juli 
Hopelijk zijn jullie uitgerust van Klein Kamp, want 

wij staan weer klaar voor een zondag vol 
avontuur!  

 
Zondag 22 juli 

Ouh jammer… De laatste zondag is aangebroken. 
Maar niet getreurd, want het wordt een van de 

beste zondagen die je ooit zal meemaken! Wees 
er dus zeker bij 

 

 

Voilà, nu weten jullie weer wat te doen de komende zondagen, namelijk naar de KSA komen natuurlijk ☺ 

Wees zoveel mogelijk aanwezig want dat is het leukste voor iedereen!!  

Deze brief vinden jullie ook terug op www.ksageraardsbergen.be 

Als jullie nog vragen hebben mogen jullie ons zeker aanspreken of contact opnemen. 

Groetjes de sloeberleiding, 

Quinten, Joren, Tuur, Celien, Yasmine en Ines 

quinten@ksageraardsbergen.be  celien@ksageraardsbergen.be 

joren@ksageraardsbergen.be   yasmine@ksageraardsbergen.be 

tuur@ksageraardsbergen.be   ines@ksageraardsbergen.be 
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