Beste KSA’ers, ouders en sympathisanten
Alweer een nieuwe maand, alweer een nieuwe nieuwsbrief. Ook deze
maand staan er tal van leuke activiteiten op het programma, aarzel dus
niet en lees gauw verder!
Vuurkorvenavond: jeneverkes for life!
Op vrijdag 13 oktober ging onze jaarlijkse vuurkorvenavond door, die dit jaar
gekoppeld werd aan een actie voor Music for Life. De vloek van vrijdag de 13e leek
dit keer niet te gelden, want we zamelden maar liefst 313,21 euro in voor vzw
Jeugdclubs Lokeren! Bedankt aan alle aanwezigen om deze avond meer dan
geslaagd te maken.

Actie SPAR Eksaarde
Het goede nieuws hield de afgelopen dagen
maar niet op. Wij zijn dan ook heel fier jullie
te mogen melden dat wij de actie die
afgelopen maand in de SPAR plaatsvond,
hebben gewonnen! Dit leverde ons wel 542
euro op! Nen dikke merci aan SPAR
Eksaarde voor het organiseren van deze
actie, maar zeker ook aan al onze trouwe
KSA’ers en fans. Het doet ons deugd te zien
dat we het ‘Gezôarse volk’ aan onze zijde
hebben.

Sinterklaas kapoentje…
Op zondag 19 november is het weer zover, dan mogen we de Sint verwelkomen in
ons dorpje! Hier moet de KSA natuurlijk bijzijn. Meer info volgt zeer binnenkort
in een mail en via onze Facebookpagina. MAAR opgelet: enkel de brave kindjes
mogen mee!

Foto van de maand
Op 14 oktober stond Lokeren op zijn kop tijdens
Stad op Stelten, en daar was KSA Eksaarde
natuurlijk bij. Dat het een fijne dag was, daar valt
dankzij deze sfeerfoto niet aan te twijfelen!

Reminder: inschrijven!
Mogen wij jullie er nogmaals aan herinneren dat het zeer belangrijk is dat jullie
zowel via de website, als door te storten jullie zoon/dochter moeten inschrijven?
Wie niet ingeschreven is, zal ten eerste onze mails niet ontvangen en is verder ook
niet verzekerd voor dit werkjaar. Wie dit nog niet gedaan heeft: haast u naar uw
computers en maak er werk van!





19 november: intrede van de Sint in Eksaarde
27 december: kerstfeestje
9-10-11 februari: Klein Kamp (indien 3x geweest)
11-21 juli: Groot Kamp (indien 7x geweest)

