
 

Groetjes, 
Stijn, Morgane, Yasmine, Matthieu en Sebastiaan 

Knapenkalender 

Zondag 30 september 2018 

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 7 oktober 2018 

De leiding hoopt dat jullie nog niets 

gepland hebben vandaag want het 

beloofd weer een mega leuke vergadering 

te worden. 

Zondag 14 oktober 2018 

The place to be vandaag is Atembekeweg 

2A. 

Vrijdag 19 oktober 2018 

Vandaag is het dag van de jeugdbeweging 

en mogen jullie allemaal in uniform naar 

school. 

Zondag 21 oktober 2018 

Vandaag is het weer een zondag vol 

plezier. Kom zeker eens een kijkje nemen. 

Zondag 4 november 2018 

De eerste vergadering na het 

herfstweekend beloofd weer een 

spetterende vergadering te worden! 

 

 

Zondag 11 november 2018 

Vandaag is het wapenstilstand. Misschien 

spelen we er wel eens super uitdagend 

spel rond. Kom zeker langs! 

Zondag 18 november 2018 

Komen jullie vandaag ook samen met ons 

een super leuk spel spelen?  Misschien 

wordt dit wel de vergadering van het jaar! 

Zondag 25 november 2018 

Vandaag is het Christus Koning. Verder 

info hierover krijgen jullie later. 

Zondag 2 december 2018 

Vandaag komt er speciaal bezoek. RA RA 

RA wie zou dat toch kunnen zijn? 😉 

Zondag 9 december 2018 

Laatste vergadering vooraleer jullie 

beginnen met de examens. Dus 

langskomen is de boodschap.  

Zondag 16 december 2018 

Vandaag geen vergadering voor de 

Knapen. Jullie zullen immers als druk aan 

het studeren zijn. 

 

Data om te onthouden: 

- Kerstconcert: zondag 23 december 

- Film: 2 januari 

- Herfstweekend: van zaterdag 27 tot maandag 29 oktober in Halle. 

- Paaskamp: van woensdag 10 tot zondag 14 april in Lokeren 

- Grootkamp: van zaterdag 3 augustus tot donderdag 15 augustus (bezoekdag op 

zaterdag 10 augustus) in Lavacherie. 

Als er nog vragen zijn mogen jullie ons gerust contacteren; 

Stijn Claes   Stijn@ksageraardsbergen.be   0497/13.66.65 

Morgane Ceulebroeck Morgane@ksageraardsbergen.be  0495/20.03.76 

Yasmine De Gallan  Yasmine@ksageraardsbergen.be  0494/23.37.24 

Matthieu Ledecq  Matthieu@ksageraardsbergen.be  0494/06.49.41 

Sebastiaan De Bruyne  Sebastiaan@ksageraardsbergen.be  0492/67.75.28 
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