
LEEFTIJDSGROEPEN
Leeuwen: 3de kleuter, 1ste en  

2de leerjaar

Sloebers: 3de en 4de leerjaar

Joro’s: 5de en 6de leerjaar

Jimmers: 1ste en 2de middelbaar

Sim: 3de en 4de middelbaar

16+: 5de middelbaar

Wat staat er op het programma?

14u – 16u: Doorlopende startdag met allerlei 
activiteiten: parcours, spelletjes spelen, 

trampoline, … Wij denken aan alles!

16u – 16u30: Leidingsbekendmaking

16u30 – 17u: Gratis vieruurtje

Vanaf 17u: Bar aanwezig &  
mogelijkheid om een hemd te passen  

of een KSA t-shirt aan te kopen.

Nieuwsgierig? Kom gerust eens langs, 
ook al heb je maar eventjes tijd. Voor de 

allerkleinsten, of diegene die nog een beetje 
drempelvrees hebben mag er gerust één 

ouder meekomen.

Speelkleren zijn een must!

ZONDAG 11 SEPTEMBER
14U – 17U

STARTDAG

WIE ZIJN WIJ?
KSA Kruishoutem is een jeugdbeweging 
voor iedereen. Wij komen elk weekend 
samen in verschillende leeftijdsgroepen 
om allerlei leuke en spannende avonturen 
te beleven.

Ontwerp door Madam Pot-thé



WANNEER GAAN DE 
ACTIVITEITEN DOOR?
Voor de kleinsten, de Leeuwtjes, de 
Sloebers en de Joro’s, gaan de wekelijkse 
activiteiten door op zondagvoormiddag, 
van 10u tot 12u.

Voor de ouderen, de Jimmers, Sim en 16+, 
gaan de wekelijkse activiteiten door op 
zaterdagavond, van 19u tot 21u.

Activiteiten: bosspel, sport & spel, 
KSA-verkiezing, film, durverstocht, 
fotozoektocht, swingpaleis, … 

SPECIALE ACTIVITEITEN?
Jaarlijks gaan wij twee keer op weekend. 
Eén keer met de Leeuwen en Sloebers en 
één keer met de oudsten. Hierbij trekken 
wij naar erkende jeugdverblijven om daar 
zo veel mogelijk uit ons weekend te halen. 

Verder gaan wij in de zomer ook op groot 
kamp. Dit is 7 dagen voor de Leeuwen en 
Sloebers en 10 dagen voor de ouderen.
Wij kiezen er voor om ook op ons groot 
kamp naar kampplaatsen te trekken die 
voorzien zijn van gebouwen met sanitair, 
keuken en slaapplaats. Vanaf de Joro’s 
slapen de leden in legertenten.

WAT ZAL DAT KOSTEN?
Het inschrijvingsgeld voor een volledig 
werkjaar (september – mei) bedraagt bij 
ons 30 euro. Hiervoor kunnen de leden de 
wekelijkse activiteiten bijwonen en zijn zij 
verzekerd door ons. 

Nog niet zeker of onze ksa iets voor uw kind 
is? De eerste twee activiteiten zijn gratis, 
zodat hij/zij eens kan komen proberen.

Indien uw kind zin heeft om verder te doen 
in de jeugdbeweging, vragen wij wel om 
een KSA-hemd en sjaaltje aan te schaffen. 
Zo is het voor ons veiliger en leuker, zodat 
iedereen ons herkent als groep.

KSA-hemd: 21-25 euro
Sjaaltje: 2,5 euro VRAGEN?

Bij vragen kunnen jullie altijd contact 
opnemen met de hoofdleiding, of spreek 
gerust iemand aan van de leiding.

ksakruishoutem@gmail.com

WAAR KAN U ONS VINDEN?
(U kan ons vinden op Google Maps 
onder KSA Kruishoutem)

    Warandestraat, 9770 Kruishoutem 
    (In het straatje naar de brandweer,  
    aan het speelplein)

    www.ksakruishoutem.be 
 
    KsaKruishoutem
    ksa_kruishoutem 
 


