
 

Groetjes, 
Stijn, Morgane, Yasmine, Matthieu en Sebastiaan 

Knapenkalender 

 

Zondag 13 januari 2019 

De eerste week school van het nieuwe jaar 

zit er alweer op. Een namiddagje 

ontspannen kan zeker en vast op de KSA 

van 14u tot 17u  ☺ 

Zondag 20 januari 2019 

Nog niets gepland deze namiddag en zin in 

een super cool spel? Kom dan zeker langs 

en dan maken we er samen een 

onvergetelijke vergadering van. 

Zondag 27 januari 2019 

The place to be vandaag is Atembekeweg 

2A. 

Zondag 3 februari 2019 

Wat we vandaag gaan doen blijft voor 

jullie een groot geheim! Misschien wel een 

bosspel of naar de Gavers 😊 Kom zeker 

langs voor een namiddag vol plezier. 

Zaterdag 9 februari 2019 

Vandaag vindt onze bloemetjesverkoop 

plaats. Net zoals vorig jaar gaan we samen 

huis aan huis bloemetjes verkopen! Meer 

info hierover krijgen jullie later. 

 

 

 

Zondag 10 februari 2019 

Vandaag gaan we met de knapen gaan 

schaatsen! Hiervoor krijgen jullie nog een 

extra brief met wat meer informatie. 

Zondag 17 februari 2019 

De leiding heeft weer een zot spel in 

elkaar gestoken, dus deze doodnormale 

17e februari kan weer eens een supertoffe 

dag worden op de KSA! 

Zondag 24 februari 2019 

Vandaag is er geen KSA! Want onze 

fanfare speel mee in de krakelingenstoet! 

Zondag 3 maart 2019 

Vandaag is het terug KSA! Kom zeker 

langs. 

Zaterdag 9 maart 2019 

Vandaag gaat het stoempfestijn van onze 

fanfare door. Weldra krijgen jullie hier een 

uitnodiging voor.  

Zondag 10 maart 2019 

Kom uit je luie zetel en doe met ons mee! 
Om 14u worden jullie verwacht op de KSA 
met een grote verrassing!  
 Zondag 17 maart 2019 

Vandaag geen vergadering want de 

fanfare moet weer ergens gaan optreden. 

Sorrrrrrrrry!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Data om te onthouden: 

- 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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