
 

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

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

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

Leeuwkeskalender 

Zondag 27 september 2020 

School is al bijna een maand bezig, dus is het tijd om wat stoom af te laten! Niets is beter 

dan dat te doen op een zondagse vergadering zoals vandaag. ☺ 

Zondag 4 oktober 2020 

Vandaag is er weer een zondag vol met leuke spelletjes! Kom zeker meedoen! We 

verwachten jullie allemaal om 14u aan onze lokalen. 

Zondag 11 oktober 2020 

Wat voor spel zou de leiding deze keer gemaakt hebben? Probeer zeker om met zo veel 

mogelijk leeuwkes aanwezig te zijn, zo maken we er samen een onvergetelijke vergadering 

van. 

Zondag 18 oktober 2020 

De leiding hoopt dat jullie nog niets gepland hebben vandaag, want het beloofd weer een 

mega leuke vergadering te worden.  

Vrijdag 23 oktober 2020 

Vandaag is het dag van de jeugdbeweging en mogen jullie allemaal in uniform naar school. 

Zondag 25 oktober 2020 

Hoeraaa! Het is alweer zondag! Hopelijk zijn jullie even enthousiast als ons en hebben jullie 

er ook zin in! Vandaag is het KSA. 

Zondag 1 november 2020 

Vandaag is er jammer genoeg GEEN vergadering, want de oudste bannen zijn op 

herfstweekend. Geniet dus nog maar van jullie vakantie. 

Zondag 8 november 2020 

Rara, wat zouden we vandaag doen? Een leventjesspel, een bospel of gaan we naar De 

Gavers? Dat kan je te weten komen door naar de KSA te komen. 

Zondag 15 november 2020 

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 22 november 2020 

Vandaag is een speciale dag! We vieren namelijk Christus Koning. We spelen een volledige 

dag samen spelletjes en op het einde van de dag ontvang je de gele fluitkoord! Jullie krijgen 

hiervoor nog een uitnodiging en een reminder met extra informatie via e-mail. 

 



 

 

Zondag 29 november 2020 

Na de speciale vergadering van vorige week houden we het deze week wat rustiger! We 

spreken af aan onze lokalen, Atembekeweg 2A! 

Zondag 6 december 2020 

Ra Ra Ra, wie zou er vandaag langskomen? Wij weten het al, maar als jullie dat ook willen 

weten, komen dan maar eens een kijkje nemen. 

Zondag 13 december 2020 

Het wordt al wat kouder buiten en al wat vroeger donker, maar dat houdt ons zeker niet 

tegen om er voor de laatste keer van 2020 een toffe zondagnamiddag van te maken      . 

Zondag 20 december en zondag 27 december 2020 

Tijdens de kerstvakantie zijn er jammer genoeg geen zondagse vergaderingen. We zien jullie 

allemaal graag terug op 10 januari 2021 voor de volgende vergadering. 

 

Data om te onthouden: 

- Dinsdag 29 december 2020: Filmnamiddag 

- Zondag 4 juli 2021 tot en met zaterdag 10 juli 2021: klein kamp te Dilsen-Stokkem 

(bezoekdag = ophaaldag zal plaatsvinden op zaterdag 10 juli 2021). 

 

Als er nog vragen zijn mogen jullie ons gerust contacteren; 

Lotte Van Lierde  Lotte@ksageraardsbergen.be  0487/46.62.96 

Julie Bockstal   Julie@ksageraardsbergen.be   0473/21.26.99 

Kyana Punnewaert  Kyana@ksageraardsbergen.be  0471/89.46.67 

Celien Waegeneer  celien@ksageraardsbergen.be  0478/59.89.70 

Yasmine De Gallan  Yasmine@ksageraardsbergen.be  0494/23.37.24 

Nathan Vandermaeten Nathan@ksageraardsbergen.be   0478/37.33.19 

Sebastiaan De Bruyne  sebastiaan@ksageraardsbergen.be  0492/67.75.28 

 

Groetjes, 
Lotte, Julie, Kyana, Celien, Yasmine, Nathan en Sebastiaan 
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