
 

Hallo sloebers 😊 

Het nieuwe kampjaar is weer begonnen en dat betekent een eerste brief! We staan alvast te 
popelen om naar de ksa te komen en plezante namiddagen te beleven. Hopelijk hebben 
jullie er evenveel zin in. Maar wanneer is het nu precies ksa? Awel, lees snel onze 
sloeberkalender. Elke zondagse ksa-vergadering is van 14u tot 17u. 

  
SLOEBERKALENDER 

 
Zondag 7 oktober 

Hupla, eindelijk is het weer die langverwachte zondag. Afspraak op de ksa! 
 

Zondag 14 oktober 
Wie zijn de beste sloebers van de wereld? WIJ!! Komt dit dus maar bewijzen op de ksa. 

  
Vrijdag 19 oktober 

Vrijdag? Het is een speciale dag want het is Dag van de Jeugdbeweging. Duuuus trek je 
uniform maar aan om naar school te gaan. Op deze dag mag je laten zien wat voor top 

ksa’er je bent! 
 

Zondag 21 oktober 
Hebben jullie zin om je vandaag nog eens helemaal uit te leven en te ravotten? Dat kan om 

14u op de ksa.  
 

Zondag 28 oktober 

Jammer, jammer, jammer ☹ maar vandaag is het GEEN ksa want we zijn met de oudsten 

op herfstweekend.  
 

Zondag 4 november 
Eindelijk weer ksa! Woehoe!  

 
Zondag 11 november 

Voor een feestje groot of klein moet je vandaag op de ksa zijn! 
 

Zondag 18 november 
Terug zondag, terug ksa. De leiding heeft voor vandaag een supercool spel gemaakt. Kom 

het dus maar snel ontdekken! 
 

Zondag 25 november  
Joepie een hele dag ksa, want het is christus koning vandaag. De uitnodiging met meer 

informatie volgt nog. 
 

Zondag 2 december 
Ksa vandaag, maar niet zomaar ksa. Er komt speciaal bezoek. Ja, je kan het al raden 

sinterklaas. Vandaag komen we te weten wie de stoute en wie de brave sloebers zijn 😉  

 
Lotte Van Lierde Lotte@ksageraardsbergen.be  0487/46.62.96 
Linde De Rop  Linde@ksageraardsbergen.be  0471/36.95.70 
Melissa Matthys Melissa@ksageraardsbergen.be  0495/19.51.03 
Dries Favyts  Dries@ksageraardsbergen.be  0491/91.28.32 
Robin Peeters             Robinp@ksageraardsbergen.be                  0491/63.91.95 
Charlotte De Bruyne Charlotte@ksageraardsbergen.be  0494/70.78.82 
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