
 

Groetjes, 
Stijn, Morgane, Yasmine, Matthieu en Sebastiaan 

Knapenkalender 

Zondag 24 maart 2019 

Nog 2 weken school en het is 

paasvakantie, maar voor de vakantie 

hebben jullie natuurlijk examens ☹. Kom 

jullie snel nog eens uitleven voor de 

laatste keer! 

Zondag 31 maart 2019 

Vandaag is het jammer genoeg geen 

vergadering, aangezien jullie examens 

hebben. 

Zondag 7 april2019 

Vandaag is het een volledige dag KSA voor 

de knapen, aangezien we op uitstap gaan 

😊 Wat we gaan doen en waar blijft 

voorlopig nog een geheim!  

Zondag 14 april 2019 

Geen KSA vandaag, want jullie zijn 

allemaal mee op paaskamp! 

Zondag 21 april 2019 

Vandaag Pasen, geen vergadering. Rust 

nog maar een beetje uit voor jullie terug 

naar school moeten! 

Zondag 28 april 2019 

Vandaag kunnen jullie op de KSA terecht 

voor een super coole en mega leuke 

vergadering!  

Zondag 5 mei 2019 

Geen vergadering vandaag, want de 

fanfare moet weer ergens gaan optreden.  

Sorrrrrrrrrrrrrrrrry!!!!!!!!!!!!! 

Zondag 12 mei 2019 

Rarara wat zouden we vandaag doen? 

Blijven we op de KSA, of gaan we naar het 

bos? Naar De Gavers misschien? Kom snel 

langs en ontdek het 😊 

Zondag 19 mei 2019 

Vandaag is er terug vergadering van 14u 

tot 17u! 

Zondag 26 mei 2019 

Nog niets gepland voor deze namiddag? 
Kom dan maar snel naar de Atembekeweg 
2A voor een leuke namiddag! 
 Zondag 2 juni 2019 

Vandaag is het weer een zondag vol 

plezier. Kom zeker eens een kijkje nemen. 

Zondag 9 juni 2019 

Laatste keer KSA voor jullie alweer met die 

examens beginnen ☹ Probeer er zeker 

bij te zijn want het beloofd een leuke dag 

te worden! 

 

Data om te onthouden: 

- Infoavond klein kamp en groot kamp: vrijdag 24 mei 

- Groot kamp: 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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