
 

Groetjes, 
Melissa, Matthias, Celien, Matts en Sebastiaan 

Beste Sloebers, 

De eerste brief van het nieuwe kampjaar is een feit! Hieronder vinden jullie de data voor de 

volgende vergaderingen.  Zo nu zijn jullie weer volledig op de hoogte van onze activiteiten. 

Het beloven toffe vergaderingen te worden, dus komen is de boodschap.  

Sloeberkalender 

Zondag 29 september 2019 

School is al bijna een maand bezig dus is 

het tijd om wat stoom af te laten en niets 

is beter dan dat te doen op een zondagse 

vergadering zoals vandaag.       

Zondag 6 oktober 2019 

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 13 oktober 2019 

Vandaag wordt weer een toffe 

vergadering. Wij met de leiding hebben 

een leuk spel voorbereid. Wij hopen alvast 

dat jullie er allemaal bij zijn. 

Vrijdag 18 oktober 2019 

Vandaag is het dag van de jeugdbeweging 

en mogen jullie allemaal in uniform naar 

school. 

 

Zondag 20 oktober 2019 

De leiding hoopt dat jullie nog niets 

gepland hebben vandaag want het 

beloofd weer een mega leuke vergadering 

te worden.  

Zondag 27 oktober 2019 

Vandaag is er jammer genoeg geen 

vergadering aangezien we met de oudere 

bannen op herfstweekend zijn.      

Zondag 3 november 2019 

Vandaag is het terug KSA van 14u tot 17u.  

Wil je weten welk spel we gaan spelen 

kom dan zeker eens een kijkje nemen aan 

onze lokalen. 

Zondag 10 november 2019 

Vandaag is een zeer speciale vergadering. 

De Sloeberleiding zal vandaag met wat 

meer zijn want we krijgen namelijk 

versterking van de aspiranten!!! 

Data om te onthouden: 

Zondag 24 november 2019: Christus Koning  

Vrijdag 3 januari 2020: Film 

Zaterdag 4 juli 2020 tot en met vrijdag 10 juli 2020 (Bezoekdag): Klein kamp te Roesbrugge-

Haringe. 

 

Als er nog vragen zijn mogen jullie ons gerust contacteren; 

Melissa Matthys  melissa@ksageraardsbergen.be  0495/19.51.03 

Matthias Borremans  matthias@ksageraardsbergen.be  0468/18.27.66 

Celien Waegeneer  celien@ksageraardsbergen.be  0478/59.89.70 

Matts Marginet  matts@ksageraardsbergen.be  0468/23.95.12 

Sebastiaan De Bruyne  sebastiaan@ksageraardsbergen.be  0492/67.75.28 
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