Vrijetijdsinfofiches
Jeugddienst

KSA Sint Lieven Gent Meisjes - jeugdbeweging
Organisatie
Naam: KSA Sint Lieven Gent Meisjes
Adres: Nachtegaaldreef 55 A te 9040 Sint-Amandsberg
Telefoon: +32 470 88 26 29
E-mail: info@ksa-sint-lieven.be
Website: http://www.ksa-sint-lieven.be/meisjes
Facebookpagina: https://www.facebook.com/vksj.sintlieven/?fref=ts
UitPas: Ja
UitPas (extra info):

Activiteit
Naam: KSA Sint Lieven Gent Meisjes - jeugdbeweging
Omschrijving: KSA is een jeugdbeweging. Experimenteren, participeren, kritisch kijken, een
vrijwillig en langdurig engagement opnemen en nadenken over zingeving zijn de
belangrijkste stimulansen die we aan onze groepen willen geven. We richten ons op
kinderen en jongeren als individuen, in groep en in het geheel van de samenleving.
Spelenderwijs en met aandacht voor vorming proberen we deze pijlers concreet te maken.
Deze fundamenten zijn dan ook de basis van en de rode draad in onze visie.
Groepen: Sloebers 6-7j. Springers 8-9j. Roodkappen 10-11j. Jim 12-13j. Sim 14-15j. +16 16j.)
Doelgroep: Meisjes (jongens kunnen terecht bij KSA Sint-Lieven Jongens)
elke zaterdag van 14 tot 17u30
Tijdens de vakanties houden we geen 'vergadering'. In de krokusvakantie hebben we een
krokuskamp van 3 dagen en in de zomervakantie hebben we een zomerkamp van 1 tem 10
augustus, deze datum is elk jaar dezelfde.
Categorie: Jeugdverenigingen jeugdbeweging
Doelgroep: Meisjes, Personen met een beperking: Nee
Leeftijden: van 6 tot 17
Dag:
maandag

dinsdag

woensdag

Locatie
Naam: KSA St Lieven
Adres: Nachtegaaldreef 55 A 9040 Gent
Wijk: Sint Amandsberg

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

Vrijetijdsinfofiches
Jeugddienst

KSA Sint-Lieven Gent Jongens - jeugdbeweging
Organisatie
Naam: KSA Sint-Lieven Gent Jongens
Adres: Admiraaldreef 22 te 9070 Destelbergen
Telefoon: +32 487 64 24 23
E-mail: aderycke@hotmail.be
Website: http://www.ksa-sint-lieven.be/
Facebookpagina: https://www.facebook.com/KsaSintLieven/
UitPas: Ja
UitPas (extra info):

Activiteit
Naam: KSA Sint-Lieven Gent Jongens - jeugdbeweging
Omschrijving: KSA is een jeugdbeweging. Experimenteren, participeren, kritisch kijken, een
vrijwillig en langdurig engagement opnemen en nadenken over zingeving zijn de
belangrijkste stimulansen die we aan onze groepen willen geven. We richten ons op
kinderen en jongeren als individuen, in groep en in het geheel van de samenleving.
Spelenderwijs en met aandacht voor vorming proberen we deze pijlers concreet te maken.
Deze fundamenten zijn dan ook de basis van en de rode draad in onze visie.
Elke zaterdagnamiddag van 14 tot 17u30.
Er worden inspanningen geleverd voor kinderen en jongeren met financieel minder
draagkracht.
Categorie: Jeugdverenigingen jeugdbeweging
Doelgroep: Jongens, Personen met een beperking: Nee
Leeftijden: van 5 tot 17
Dag:
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

Locatie
Naam: KSA St Lieven Admiraaldreef
Adres: Admiraaldreef z/n 9040 Sint-Amandsberg (Gent)
Wijk: Sint Amandsberg

vrijdag

zaterdag

zondag

