Beste KSA’ers, ouders en sympathisanten
De maand december is aangebroken en zo maken we stilaan ook tijd
voor de koudere dagen. In deze koude tijden is het belangrijk dat we een
warm hart dragen voor zij die het nodig hebben. Dat proberen wij in het
kader van ‘de Warmste Week’ dan ook zoveel mogelijk te doen deze
maand. Lees hieronder gauw hoe we dit aanpakken!
Lokerse Jeugdbewegingen for Life
Op zaterdag 16 december slaan de Lokerse
jeugdbewegingen de handen in elkaar in het
kader van de Warmste Week voor een nobel
goed doel: vzw vergeet de kinderen niet. Hier
wou KSA Eksaarde natuurlijk absoluut deel
van uitmaken. Er zijn tal van activiteiten
voorzien, voor jong (o.a. schminken en
eendjes vissen) en oud (o.a. tombola en
eetwedstrijd). Kom jij ons ook graag een
bezoekje brengen? Dan ben je welkom vanaf
16u op de markt in Lokeren.
Alternatieve Kersthappening Eksaarde
Op zondag 17 december gaat naar jaarlijkse gewoonte de kerstmarkt
door in Eksaarde. Ook wij zullen hier ons vaste plekje innemen aan het
KSA-lokaal. Dit jaar pakken we het, met behulp van de Gezôarse
Feesten, een beetje anders aan. We zullen namelijk warme mastellen
verkopen ten voordele van De Sperwer. Neem dus zeker een kijkje! En
maak jullie geen zorgen: ons traditioneel worstje-kapspel zal ook nog
steeds doorgaan. Tot dan!

Kerstfeestje
Op woensdagavond 27 december van 18u tot 21u gaat ons jaarlijkse
kerstfeestje door. Hier zijn alle groepen welkom om de geboorte van het
kinneke Jezus te vieren. Haal jullie kerstmuts maar vast boven, want dit
wordt een knaller van formaat!
Foto van de maand – Sinterklaasfeest
Op zondag 19 november
arriveerden de Sint en zijn
pieten in ons dorpje, en
daar waren wij natuurlijk
bij! Zoals jullie op deze foto
duidelijk kunnen zien,
waren er ook dit jaar geen
stoute kinderen bij!

• 16 december: Lokerse Jeugdbewegingen for Life (Markt
Lokeren)
• 17 december: Alternatieve Kersthappening Eksaarde
• 27 december: kerstfeestje
• 9-10-11 februari: Klein Kamp (indien 3x geweest)
• 11-21 juli: Groot Kamp (indien 7x geweest)

