NIEUWSBRIEF FEBRUARI
Beste KSA’ers, ouders en sympathisanten
Een nieuwe maand, een nieuwe nieuwsbrief, joepie! Februari is zoals steeds een zeer
drukke maand voor ons: Klein Kamp, voorbereidingen treffen voor onze fuif
Apocalypse,… Lees gauw verder en kom te weten wat er zoal leeft binnen KSA
Eksaarde komende maand.

Bestelling vuurkorvenavond
We hebben al veel vraag gehad naar waar nu toch in godsnaam die bestellingen
van op Vuurkorvenavond blijven. Goed nieuws hieromtrent! Volgens de RASP (KSAwinkel) zouden deze in de loop van februari terug beschikbaar moeten zijn. Wegens
interne problemen in de winkel was hun voorraad van bepaalde artikelen tijdelijk
uitgeput, maar nu zou er dus eindelijk een einde moeten komen aan het lange
wachten! Onze excuses voor dit ongemak en bedankt voor jullie geduld!

Trooper
Sinds kort hebben wij ons aangesloten bij Trooper. Maar wat is het?
Tegenwoordig wordt er veel online gekocht, en daar speelt Trooper op in. Bij een
aankoop online via deze website krijgen wij een commissie van die aankoop.
Hoe doe je het?
1) Ga naar de website www.trooper.be/ksaeksaarde
2) Op deze pagina staan links naar webshops.
3) Als je via die links op de Trooperpagina van KSA Eksaarde naar de webshop surft,
weet de shop dat jij ons wil steunen.
4) De link doet het werk, en jij kan gewoon shoppen zoals je normaal shopt, zonder
1€ extra uit te geven.
5) Van elke aankoop die jij doet, gaat er een percentje naar ons.
Wij danken jullie alvast voor de steun!

Klein kamp
Volgende week is het zover, dan vertrekken we met onze
jongste groepen op Klein Kamp. De leiding kijkt hier alvast
enorm naar uit, hopelijk jullie ook? Alle info vinden jullie
terug in het kampboekje, maar hier volgen nog eens de
belangrijkste zaken:





Jullie zijn welkom vanaf 19u op de kampplaats in
Zottegem (Jeugdheem De Populier, Letterkouter
8, 9620 Zottegem-Velzeke).
Zorg dat jullie zoon/dochter reeds op voorhand
gegeten heeft.
Niet vergeten:
o Sjaaltje

o
o
o
o

Warme kleren en verse onderbroeken
Slaapzak
Kids ID en medische fiche
Jullie goed humeur natuurlijk!

TOT DAN! Mario verwacht jullie.

Apocalypse & Tienerfuif
Op 2 en 3 maart organiseren wij respectievelijk de Tienerfuif en Apocalypse. Hier kruipt
heel wat werk in, en daarom zouden wij dus zeker nog enkele helpende handen
kunnen gebruiken. Indien jullie tijd/zin hebben om te helpen op (1 van) deze avonden,
geef ons dan zeker een seintje via ksa_eksaarde@hotmail.com. Alvast bedankt! Wie
geen zin heeft om te komen helpen, kan ons natuurlijk ook steunen door gewoon een
glaasje te komen drinken. Amusement verzekerd!

Flapjesactie Joyvalle
Op 1 februari ging de jaarlijkse flapjesactie van Joyvalle
opnieuw van start. Hieraan doet KSA Eksaarde natuurlijk weer
mee. Hoe kan je meedoen? Knip de flapjes aan de Joyvallemelkfles uit en bezorg deze aan de leiding. Per 10 flapjes winnen
wij 1 liter melk voor op kamp, en dat kunnen we natuurlijk goed
gebruiken! Alvast bedankt!

Foto van de maand
Omdat de oudere groepen over het algemeen wat minder in beeld komen, wilden
we hen in deze rubriek toch eventjes in de kijker zetten. KSA is er voor jong en oud, en
ook bij deze oudere groepen is de sfeer tiptop in orde!

!!! Belangrijke data !!!






9-10-11 februari: Klein Kamp (indien 3 keer geweest)
2 maart: Tienerfuif
3 maart: Apocalypse
20 april: Quiz
11-21 juli: Groot Kamp (indien 7 keer geweest; vanaf 15 juli voor Sloebers &
Leka’s)

Veel liefs en tot binnenkort!
xxx de leidingsploeg xxx

