
 

Beste Sloebers,  

 

Hieronder vinden jullie de tweede brief van het kampjaar. Probeer zeker en vast zoveel 

mogelijk aanwezig te zijn, zodat we er samen superleuke vergaderingen van kunnen maken.  

 

Zondag 17 november 2019 

Vandaag krijgen we versterking van de 

aspiranten. Willen jullie weten van welke 

aspiranten? Kom dan maar snel naar de 

KSA        

 

Zondag 24 november 2019 

Een hele dag KSA, hoe leuk is dat? Het is 

niet zomaar een hele dag KSA, het is 

Christus Koning! Verdere info hebben jullie 

normaal gezien gekregen en kunnen jullie 

ook terugvinden op de website.  

 

Zondag 01 december 2019 

Wat zouden we vandaag doen? Blijven we 

op de KSA of misschien gaan we zelfs naar 

het bos. Kom naar de KSA, dan zullen jullie 

het snel te weten komen! 

 

Zondag 8 december 2019 

Vandaag is het enkel KSA voor de –12-

jarigen. Dat wil zeggen dat we het hele 

domein voor ons alleen hebben! 

 

Zondag 15 december 2019 

Ook vandaag is het enkel KSA voor de 

kleintjes. Veel ravotplezier verzekert! 

Zaterdag 21 december 2019 

Vandaag is het de vierde editie van ons 

kerstconcert. Verdere info zal nog volgen. 

Maar ook het kerstfeestje zal deze dag 

plaatsvinden. Ook hierover zullen jullie nog 

verder info krijgen. 

 

Zondag 22 december 2019 

Vandaag is het helaas geen KSA. Geniet 

maar van jullie vakantie! 

 

Zondag 29 december 2019 

Ook vandaag is het geen KSA, jammer. 

Want de leiding heeft de zware taak om te 

studeren. 

 

Vrijdag 3 januari 2020 

Vandaag is het niet echt KSA, maar we 

spreken wel af om naar de film te gaan! 

Afspraak aan de Focus. Verdere info zal 

zeker nog volgen. 

 

Zondag 5 januari 2020 

Ook vandaag is het jammer genoeg geen 

KSA. Rust nog maar goed uit voor de laatste 

dag van de vakantie. 

 

 

 

Data om te onthouden: 

- Van zaterdag 4 juli 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 

 

Groetjes, 

Melissa, Matthias, Celien, Matts en Sebastiaan 
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