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Vliegtuigcrash
Vrijdag 17 november is een
vliegtuig neergestort met
daarin The Dolle Girls en
hun fans.

Jente, Leen, Lore en Johanna

.

BROECHEM- De popgroep uit
Broechem had net opgetreden in
Amerika. Hun avond kon niet meer
stuk totdat ze in het vliegtuig stapten.
Ze moeten morgen van 14uur tot 17
uur een belangrijke vergadering
bijwonen.
Uit goede bron vernemen we dat ze
er geweldig hard naar uit keken.
Samen met hun fans zetten ze de
tocht naar Broechem verder. Net
boven de stad Lier begon hun
privévliegtuig te zigzaggen.

Ooggetuigen vertellen ons dat het er
heel gevaarlijk uit zag. De piloot
probeerde nog om het vliegtuig aan
de grond te zetten, maar dit lukte
overduidelijk niet...Iets voor het
centrum van Lier, stortte het vliegtuig
neer in de Kleine Nete. Gelukkig
geraakten er geen fietsers gewond.
De fans en de leden van The Dolle
Girls raakten alle gewond. Ze zullen
op de vergadering verschijnen met
elks hun eigen handicap... Dokters
zeggen dat er kans is op verbetering.

Toch zullen ze niet genezen zijn voor
Zaterdag 18 november... Om hun
fans te steunen organiseert de
Broechemse
popgroep
een
bijeenkomst. Ze zullen verscheidene
spelletjes spelen om hun leed te
verminderen. Hopelijk zijn ze talrijk
aanwezig.

vliegtuigcrash in Lier
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Robbedol op
de
Knoesselloop

2 maanden
vol KSA
door Mijn Naam

door Leiding KSA Broechem
BROECHEM- Op 7 oktober liep de
Robbedol de gezinskilometer op de
Knoesselloop. Hand in hand
haalden ze de meet. Met bloed
zweet en tranen zijn ze achteraf
toch heel tevreden over het
resultaat. Er waren vele supporters
en dat maakte het voor hen ook
makkelijker.
Na
deze
gezinskilometer kregen ze een
bonnetje om iets te drinken. Ze
hadden grote dorst en naar verluidt
heeft het gesmaakt.

Onze goede vrienden zijn al 2 maand
bezig met zich te amuseren. Dit
willen we dan ook uitdrukkelijk in de
bloemetjes zetten. Hopelijk komen er
nog vele zaterdagen, weken, maanden
en jaren bij! Tot zaterdag!
xxx de leiding

BROECHEM- De jeugdbewegingenprijs is dit jaar
weer naar KSA Broechem gegaan. De Robbedollers
doen het weer fantastisch goed. Ze zijn een blije
hechte groep en dit is perfect om de hoofdprijs weer
te winnen. Natuurlijk wordt er eens geplaagd, maar
dat wordt altijd met een kusje weer goed gemaakt.
De Leiding mag weer heel trots zijn op hun kindjes.
Proficiat van de redactie!
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Derde vergadering
van de maand
door Leiding KSA
BROECHEM- wil je al weten wat
we volgende week gaan doen? Neem
dan snel een kijkje op onze website;
ksabroechem.be!!!! Wij hebben er al
ongelooflijk veel zin in. :)

