
 
Dag sloebers 

Ondertussen is onze vorige brief weeral afgelopen, wat betekent dat we een nieuwe brief 
klaar hebben. Vanzelfsprekend staan hier alle data in waarop jullie naar de KSA kunnen 
komen om jullie volop uit te leven! 
 

SLOEBERKALENDER 
 

Zondag 26 januari  

Joepie, KSA! Wij kijken er alvast hard naar uit, jullie ook? Afspraak op de KSA! 
 

Zondag 2 februari 
Eindelijk zijn de examens van de hogeschoolstudenten (lees: Celien, Sebastiaan en Melissa) 
weer gedaan. Dit betekent dat wij er vanaf nu weer allemaal bij zullen zijn. Iedereen op post 

om de volledige leidingsploeg met open armen te ontvangen! 
 

Zondag 9 februari 
De leiding is zeer uitgeput na al dat werken gisteren (bloemetjesverkoop), zo moe, dat zij 
geen spel wouden spelen. Gelukkig zeggen wij onze vergadering niet af, integendeel: wij 

gaan ZWEMMEN!  
Vergeet zeker niet jullie zwemgerief, een handdoek en 5 euro mee te nemen!  

 
Zondag 16 februari 

Vandaag is het vriendjes dag op de KSA, dit houdt in dat jullie allemaal een extra vriendje 

mogen meebrengen van 14u tot 17u. Zo kunnen we onze sloeberban nog groter maken      . 

Meer info hierover volgt later nog! 
 

Zondag 23 februari 
Vandaag is het Krakelingen en ook dit jaar spelen wij weer mee met onze fanfare. Dit 

betekent spijtig genoeg dat er vandaag GEEN KSA is. Komen jullie naar ons kijken met jullie 
ouders?  

 
Zondag 1 maart 

Het is weeral 2 weken geleden dat er nog een vergadering was, veel te lang dus. Wij staan 
alvast te popelen om met jullie weer een aangename namiddag te beleven! 

 
Zondag 8 maart 

Net zoals vorige week heeft de leiding weer een mega leuk spel voorbereid! Wat we gaan 
doen blijft nog geheim maar kom zeker eens een kijkje nemen! 

 
Zondag 15 maart 

Wat voor spelletjes zullen we vandaag weer spelen? Als jullie dit willen te weten komen, is 
Atembekeweg 2A dé place to be! 

 
Zondag 22 maart 

Deze vergadering wordt zo plezant dat jullie hem nooit zullen vergeten! 
 
 
 



 
Zondag 29 maart 

Vandaag begint de zomertijd, net zoals wij beginnen aftellen naar klein kamp. Kom zeker 
naar de KSA zodat wij jullie een voorproefje kunnen geven van verschillende leuke spelletjes 

die wij ook op kamp zullen spelen! 
 

Zondag 5 april 
Bij het voorbereiden van het spel was de leiding heel enthousiast. Kom vandaag maar naar 

de KSA, want het beloofd leuk te worden! 
 

Zondag 12 april 
Om de oudsten voor te bereiden op het leven op een groot kamp, zijn wij nu op paaskamp. 

Dit betekent dat jullie vandaag een dagje moeten thuisblijven, want er is GEEN KSA. 
 

Zondag 19 april 
Wij hebben alweer 2 weken uitgekeken naar de vergadering. Haast jullie dus maar naar de 

KSA!  
 

Zondag 26 april 
Vandaag hebben wij een megacool spel klaarstaan voor jullie. Om dit spel nog veel cooler te 

maken, hebben wij wel jullie hulp nodig. Komen jullie ook naar de KSA? 
 
 

Belangrijke data: 
- Klein kamp van zaterdag 4 juli tot en met vrijdag 10 juli (bezoekdag) te Roesbrugge! 

 
 
 

Hopelijk zijn jullie weer talrijk aanwezig op de vergaderingen. De leiding kijkt er alvast naar 
uit om jullie weer te zien! Indien er nog vragen zijn, kunnen jullie ons steeds bereiken via mail 
of telefoon.  
 

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 
 
 
Vele groetjes 
De sloeberleiding 
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