
 

 
 

Dag Leeuwkes, 
Hieronder vinden jullie de data voor de komende vergaderingen. Het beloven leuke vergaderingen te 

worden, hopelijk proberen jullie zo veel mogelijk te komen zodat we er samen met de rest van de 

leeuwkes mega, coole en leuke vergaderingen van kunnen maken. De KSA gaat door vanaf  14 uur tot 

17 uur. 

LEEUWKESKALENDER 

Zondag 14 januari 2018 

Vandaag zal de leiding met een beetje minder 

zijn aangezien er enkele van de leiding moeten 

studeren. Maar geen paniek we maken er 

samen met de rest van de leiding en leeuwkes 

een heel leuke vergadering van !  

Zondag 21 januari 2018 

Hopelijk hebben jullie nog niets gepland voor 

vandaag en komen jullie allemaal naar de KSA 

zodat we met z’n allen nog eens wat spelletjes 

kunnen spelen. 

Zondag 28 januari 2018 

Zin om je nog eens lekker uit te leven? Om 

weer een namiddag vol plezier te beleven? 

Kom dan zeker naar de KSA. 

Zondag 4 februari 2018 

Waar zouden we vandaag naar toe gaan? Naar 

het bos, De Gavers of blijven we gewoon op 

de KSA. Als je het wil weten kom dan zeker 

eens langs. 

Zondag 11 februari 2018 

Vandaag wordt het terug een spetterende 

vergadering!! Ook benieuwd wat we gaan 

doen? Kom dan zeker eens een kijkje nemen 

aan onze lokalen, Atembekeweg 2A. 

 

Zondag 18 februari 2018 

Vandaag wordt weer een toffe vergadering. 

Wij met de leiding hebben een super leuk spel 

voorbereid. Wij hopen alvast dat jullie er 

allemaal bij zijn. 

Zondag 25 februari 2018 

Vandaag is het geen KSA want we lopen met 

de fanfare mee in de Krakelingen stoet. Je 

mag ons altijd komen toejuichen.   

Zondag 4 maart 2018 

Met hoeveel leeuwkes zouden we vandaag 

aanwezig zijn? Wij hopen alvast dat we met de 

hele groep een spel kunnen spelen! 

Zondag 11 maart 2018 

Vandaag is het weer een zondag vol met leuke 

spelletjes! Kom zeker meedoen! 

Zondag 18 maart 2018 

De leiding hoopt dat jullie nog niks gepland 

hebben vandaag want vandaag is het 

vergadering. 

Zondag 25 maart 2018 

Hoeraaa! Het is alweer zondag! Hopelijk zijn 

jullie even enthousiast als ons en hebben jullie 

er ook zin in! 

 

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 
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