
Leeuwkeskalender 

Zondag 14 april 2019 
Jammer ,het is geen KSA vandaag  
de oudere bannen 
zijn namelijk op paaskamp. 
Vrijdag/Zaterdag  19 & 20 april 2019 
Joepie !!! Het is eindelijk zover : Het is 
sleepover! Samen met alle leeuwkes en 
leeuwkesleiding maken we er een 
superleuke dag/ nacht  van !!! 
Zondag 21 april 2019 
Het is Pasen vandaag dus geen KSA, maar 
niet getreurd wie weet is de paashaas 
langs geweest…  
Zondag 28 april 2019 
Na alweer een weekje school kunnen jullie 
je komen uitleven op de KSA . De leiding 
wacht al op jullie . 
Zondag 5 mei 2019 
Vandaag is het geen KSA. Onze fanfare 
heeft namelijk een spetterend optreden 
gepland. Zien we jullie volgende week 
terug ? 

Data om te onthouden 
Sleepover: 19-20 april 2019 
Klein kamp: 1-7 juli 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Zondag 12 mei 2019 
Vandaag is het Moederdag!!! Geef je 
mama maar een dikke knuffel voordat je 
naar de KSA  vertrekt. 
Zondag 19 mei 2019  
Vandaag is het terug KSA van 14u tot 17u. 
Ook benieuwd welk spel we gaan spelen ? 
Kom dan zeker maar af. Hopelijk is de zon 
ook van de partij. 
Zondag 26 mei 2019 
Het bos , De Gavers of gewoon op de KSA, 
waar spelen we ons volgende spel ?  
Maar één manier om daar achter te 
komen … 
Zondag 2 Juni 2019  
De leiding hoopt dat jullie nog niets 
gepland hebben vandaag want het belooft 
weer een mega leuke vergadering te 
worden. 
Zondag 9 juni 2019 
Ook de papa’s hebben vandaag een 
knuffel verdiend.Het is namelijk Vaderdag. 
Het is ook Pinksteren dus geen KSA. In de 
volgende brief komen jullie te weten wat 
we volgende week gaan beleven . 
 
 

Als er nog vragen zijn mogen jullie ons gerust contacteren; 

Maartje Du Pont maartje@ksageraardsbergen.be  0471 11 75 83 

Marthe Van Lierde  marthe@ksageraardsbergen.be  0487 26 98 83 

Celien Waegeneer  celien@ksageraardsbergen.be  0478 59 89 70 

Tim Holderbeke  tim@ksageraardsbergen.be   0493 52 26 82 

Robin De Gallan  Robin@ksageraardsbergen.be  0499 11 10 25 

Matthias Borremans  matthias@ksageraardsbergen.be  0468 18 27 66 

Groetjes,  

Maartje, Celien, Tim, Robin, Matthias en Marthe 
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