
Hé jij daar! 
Na een FAN-TAS-TISCH leuk kamp staat KSA Westkerke opnieuw helemaal klaar voor een jaar 
vol spelletjes en plezier! We gaan van start met onze startdagen op zaterdag 10/09 en zondag 
11/09, telkens van 14u-17u. Je kan ons opnieuw het hele weekend vinden op de markt van 
Westkerke. Breng dus allemaal je vriendjes en vriendinnetjes mee en beleef het allermooiste 
weekend van je leven! 

Maar KSA, wat is dat nu eigenlijk? 
KSA Westkerke is de grootste jeugdbeweging van Oudenburg. Een vijfentwintigtal leiders, KSA-ers 
in hart en nieren, organiseren om de 2 weken activiteiten van 14u tot 17u in ons lokaal ‘De Kobbe’ 
(Oude Brugseweg 39b, 8460 Westkerke). KSA is de ideale plek om vriendschapsbanden te 
smeden voor het leven, om op een leuke manier op te groeien met je eigen generatie en als je 
later leider wilt worden, verantwoordelijkheden op te nemen. Kortom: ontelbaar veel plezier maken! 

Voor wie? 
Alle jongeren tussen 6 en 16 jaar. De activiteiten worden aangepast aan het niveau en de leeftijd 
van de groep. Binnen de KSA hebben we zo 5 leeftijdsgroepen:  
1) Sloebers: 6 - 8 jaar (1e en 2e leerjaar) 
2) Springers: 8-10 jaar (3e en 4e leerjaar) 
3) Roodkappen: 10-12 jaar (5e en 6e leerjaar) 
4) Jim: 12-14 jaar (1e en 2e middelbaar) 
5) Sim: 14-16 jaar (3e en 4e middelbaar)

Welke activiteiten worden er gespeeld? 
De leiding draagt variatie en vernieuwing hoog in het vaandel! Naast het gebruikelijke ravotten 
organiseren we allerhande activiteiten zoals: heavy games, stadsspelen, knutselen, quizzen, 
vuilspelen, vlotten bouwen, originele spelletjes, toneel, plein-en balspelen... Met andere woorden, 
voor elk wat wils! Verder organiseren we voor elke leeftijdsgroep een weekend en trekt de sim 
zelfs tweejaarlijks op een buitenlands avontuur! En natuurlijk last but not least: voor de hele groep 
organiseren we elk jaar een onvergetelijk zomerkamp op het einde van augustus! Foto’s van onze 
avonturen kan je vinden op onze Facebook- of Instagrampagina. Neem gerust eens een kijkje! 

Hoe inschrijven? 
Tijdens het startweekend en ook de eerstvolgende activiteit (24/09) kan je je inschrijven. Indien 
je toch nog een beetje twijfelt of KSA wel iets voor jou is, mag je de eerste activiteit nog eens gratis 
proberen. Voor zij die meteen overtuigd zijn en staan te popelen voor een jaar vol plezier: de 
inschrijving voor een volledig werkjaar kost 35 euro per kind. Inclusief verzekering en een gratis 
koekje en drankje tijdens iedere activiteit.

Contact: 
Indien u nog vragen heeft, aarzel dan zeker niet om contact op te nemen.  
Mail: info@ksawestkerke.be 
Hoofdleiding: Charlotte (0472255674) en Robbe (0498385991) 

Neem gerust ook een kijkje op onze website: www.ksawestkerke.be hier vinden jullie heel wat 
informatie en leuke weetjes over onze jeugdbeweging en leiding! 

Hopelijk tot zaterdag en/of zondag! 
 
Vele groetjes  
de leiding ❤ 💙
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