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Bondsleiding 

Bondsleider: Britt Schwillens 0498 56 19 60 

Secretaris:  Joren Swennen 0497 67 89 11  

Penningmeester: Wout Vanderstegen 0499 25 86 69 

Proost/K-trekker: Jan Mertens 

Banleiders 

Leeuwkes: Martijn Ceyssens 0496 69 07 55 

Jong-Knapen:  Wout Vanderstegen 0499 25 86 69 

Knapen: Bram Janssen 0479 09 27 98 

Jong-Hernieuwers: Alexander Lemkens 0477 61 75 
38 

Leiding 

Leeuwkes 

Martijn Ceyssens 

Lisa Braeken 

Bas Janssen 

Stan Kwanten 

Jochen Plas 

Jong-Knapen 

Wout Vanderstegen 

Ine Ceyssens 

Ilse Vanderstegen 

Stef Monnens 

Knapen 

Bram Janssen 

Matz Hilven 

Lowie Claes 

Jong-Hernieuwers 

Alexander Lemkens 

Joren Swennen 

Hernieuwers 

Britt Schwillens 

Bob Martens 

Functies 

Uniformen & T-shirts: Stan Kwanten 0477 67 09 29 

‘t Kalderke : Bob Martens, Alexander Lemkens, 
Joren Swennen 

PR (Facebook, website, Instagram): Britt 
Schwillens, Wout Vanderstegen, Lisa Braeken, Joren 
Swennen, Matz Hilven, Ilse Vanderstegen 

Materiaalverantwoordelijke/ onderhoud: Alexander 
Lemkens, Bram Janssen, Bas Janssen, Lowie Claes 

Heikleuter: Britt Schwillens, Lowie Claes 

Spaghetticomité: Joren Swennen, Wout 
Vanderstegen, Matz Hilven, Stef Monnens, Jochen 
Plas 

Notulisten: Stan Kwanten, Matz Hilven, Lisa Braeken 

Nieuw initiatief: Ine Ceyssens, Ilse Vanderstegen, 
Martijn Ceyssens, Stef Monnens, Bas Janssen, Matz 
Hilven, Jochen Plas 

Jeugdraad: Lisa Braeken, Joren Swennen, Britt 
Schwillens 

 



3 
 

 

 

 

Hoi Hoi KSA-ers! 

Na een super tof kamp in Eigenbilzen gaan we weer volop van start met onze activiteiten. In tegenstelling tot 

vorig jaar mogen we de startdag dan ook inzetten met de ganse bende tegelijk, zonder de maatregelen van 

vorig jaar. Een mondmasker is dus niet meer nodig en we hoeven geen afstand te houden. Wel blijven we 

steeds letten op hygiëne. Ik hoop alvast dat we dit het hele jaar kunnen volhouden! Mochten de maatregelen 

toch weer verstrengd worden, hebben we al kunnen bewijzen dat we ook met verstrengingen de leukste 

activiteiten kunnen organiseren      .  

12-plussers hoeven ook geen mondmasker mee te dragen op de KSA, maar het is wel handig als ze het steeds 

meenemen indien ze op verplaatsing gaan. 

We zullen dit jaar ook weer zo veel mogelijk activiteiten buiten organiseren. Check dus altijd het weer voor je 

naar een activiteit komt zodat je jezelf ernaar kan kleden. Zorg natuurlijk ook dat je kleren draagt die vuil 

mogen worden      . Draag als je het hebt ook steeds je sjaft, en liefst ook je T-shirt of hemd. We gaan namelijk 

vaak op pad, en zo ziet iedereen dat we van de KSA zijn. Heb je nog geen sjaft, T-shirt of hemd? Contacteer dan 

onze uniformverantwoordelijke (Stan), en hij zal het zo snel mogelijk aan jou bezorgen.   

De leiding heeft alvast heel veel zin in de nieuwe activiteiten en kijkt er naar uit om jullie terug te zien, en we 

zijn natuurlijk ook benieuwd naar alle nieuwe gezichtjes. De eerste drie activiteiten mogen jullie steeds jullie 

vriendjes en vriendinnetjes meebrengen om de KSA eens uit te proberen. Alle data van de activiteiten voor 

september en oktober vind je op het einde van deze Heikleuter.  

Het zal dus weer een absurd leuk jaar worden! Tot binnenkort       

Britt 
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Heer Jezus, 

We zijn op weg door het leven. 

We gaan in de voetsporen van zovelen op zoek naar ons zelf. 

Ga met ons mee als een vriend op onze weg, 

Een vriend die naar ons luistert, 

een vriend die ons begrijpt, 

een vriend bij wie we ven mogen rusten en op verhaal komen. 

Een vriend bij wie we thuis mogen zijn. 

Draag ons niet alleen vandaag en morgen 

Maar alle dagen van ons leven. 

Zoals wij ook onze vrienden en vriendinnen proberen te begrijpen, 

En waar zij bij elkaar kunnen rusten vooral bij onze KSA groep 
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Bij een nieuw werkjaar hoort ook nieuwe leiding. We stellen iedereen eens aan je voor… 

Leeuwkes 

Banleider: Martijn Ceyssens 

Martijn heeft al jaren KSA-ervaring 
en gaat nu aan zijn derde jaar als 
Leeuwkesleider beginnen en 
eveneens zijn eerste jaar als 
banleider. Elke jeugdgroep heeft 
een man als Martijn in hun rangen 

nodig. Hier enkele van zijn kerntalenten: fietsen, 
kajakken, lopen en verhaaltjes vertellen. We hopen 
dat deze wildwaterpiraat nog vele jaren zijn broeken 
verslijt op de KSA, want we kunnen hem niet meer 
missen! 

Leider: Lisa Braeken 

Deze sterke jonge dame zal er wel 
voor zorgen dat de Leeuwkes 
getemd raken! Naast zeer muzikaal 
(jaja ze is een echte danseres en… 
pianist) werkt ze bij de Leonidas in 

Bree. Daar zorgt ze ervoor dat de klanten op hun 
wenken worden bedient met de lekkernijen die ze 
daar verkopen. 

Leider: Stan Kwanten 

Stan de Raceman is buiten het 
slimste koppie van de 
Leeuwkesleiding ook nog eens de 
Tom Bonen van Bree en omstreken! 
Pas dus zeker maar op als je deze 

snelheidsduivel ziet fietsen. 

 Hulpleider: Bas Janssen 

Bas, ook wel gekend als Janssen 2.0 
is dan weer eerder de Tom Bonen 
van de Breese bossen. Deze 
onverschrokken mountainbiker is 
niet bang van wat uitdaging. Wees 

dus maar op jullie hoede, Leeuwkes! 

Hulpleider: Jochen Plas 

Deze carnavalist zal voor de echte 
party’s zorgen bij de Leeuwkes! 
Vergeet dus zeker niet jullie 
dansschoenen niet. Breng jullie 
vaarschoon ook maar ineens mee 

want deze behulpzame tuinier is niet bang van wat 
karweitjes in de modder. 
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Jong-Knapen 

Banleider: Wout Vanderstegen 

Deze krullenbol is de banleider van 
de Jaykays. Hij weet als geen ander 
wat de noden zijn van deze jongelui. 
Wout is stillaan vast meubilair aan 
het worden binnen de KSA! Bij hem 

staat plezier maken op nummer 1. Wie dorst heeft 
roept trouwens maar even naar Wout, hij zal je 
vliegensvlug wat te drinken brengen… Hij staat 
namelijk bekend als een van de shnelste obers van 
Bree en omstreken. Dus lieve Jong-Knaapjes, maak 
jullie alvast maar klaar voor een top KSA-jaar!  

 Banleider: Ine Ceyssens 

Zullen we je eens wat vertellen over 
de liefste leidster van de KSA? Ja, we 
bedoelen natuurlijk Ine. Deze Jong-
Knapenleidster is onze zonnestraal 
in levende lijve. Ben je triest? Nood 

aan een opbeurend gesprek? Ine vrolijkt je in een 
mum van tijd weer op met haar grapjes en 
complimentjes. Naast haar inzet op de KSA blust Ine 
nog hele brandhaarden en redt ze mensen uit auto’s 
met de jeugdbrandweer. Nergens ben je veiliger dan 
bij Ine! 

Leider: Ilse Vanderstegen 

Ook deze 2de Vanderstegen behoort 
tot de wereld van de Jong-Knapen. 
Deze creatieveling houdt er wel van 
om prachtige kunstwerkjes neer te 
schilderen. Daarbuiten is ze een 

echte skate-pro! Vraag maar eens of ze je wat tricks 
showt! 

Hulpleider: Stef Monnens 

Stef is de nieuwste aanwinst van de 
leidersgroep dit jaar. De Jong-
Knapen verdienen namelijk het 
verste van het verste. Verwacht er 
dus maar veel van! Het afgelopen 

kamp kon hij zijn sjorskills nog eens stevig trainen, 
zodat hij ze dit jaar perfect kan demonstreren aan de 
Jong-Knapen… Zijn jullie klaar om echte KSA-
constructies te bouwen? 
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Knapen 

Banleider: Bram Janssen 

Bram a.k.a. Janssen 1.0 a.k.a. 
dokter Janssen (maar daar is hij 
nog wat bescheiden om) is een 
echte dokter in spé. Dit jaar start 
hij aan de opleiding geneeskunde, 

maar geen zorgen! Hij zal altijd wel tijd hebben voor 
de KSA, want waar de KSA is, is Bram. Dat maakt 
hem dan ook de ideale banleider voor de wilde 
Knapen. 

Leider: Lowie Claes 

Lowie aka LOW-G begint ook dit 

jaar aan zijn 2de jaar leiding. Deze 
lange jaap is buiten een 
volleybalspeler ook lid bij de 
jeugdbrandweer. En alsof hij het 

met de KSA, volley, jeugdbrandweer, school en de 
liefde nog niet druk genoeg heeft, heeft hij ook nog 
een geheime carrière als rapper! #psalm58 

Hulpleider: Matz Hilven 

Knapen, pas maar op met onze 
echte samoerai! Deze pientere 
jongeman zal de knapen de 
kneepjes van het vak met heel veel 
liefde bijleren. Maar geef hem geen 

Kubb-stokje want dan komt de samoerai in hem tot 
leven! 
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Jong-Hernieuwers 

Banleider: Alexander Lemkens 

Deze handyman hoort al jaren bij het 
vast meubilair van de KSA. Overal 
waar je de KSA van Bree ziet, zie je 
Alexander. Ons werkpaard weet als 
geen ander welke trekker nu het 

sjuunst is of hoe je stevige kasten in elkaar zet. 
Alexander is graag bezig met van alles en nog wat; zo 
is hij in zijn vrije tijd geluids-en lichttechnicus en 
zorgt hij er voor dat er op ieder feestje om ter hardst 
gedanst kan worden. Omdat homie Bob hem heeft 
verlaten zal onze Joren hem vergezellen. Een 
komisch duo! 

Leider: Joren Swennen 

Joren, de sjikste van Swennen, zal 
samen met Alexander het luidste 
duo van heel de KSA vormen. Deze 
(allicht) toekomstige leraar kijkt er 
heel erg naar uit om de architect in 

hem naar boven te halen en de sjuunste toren te 
bouwen sinds jaren… Iets wat je wel moet weten 
over Joren: hij houdt heel erg van flauwe zever en 
tapt graag de meest schuine moppen. Train dus 
maar goed die buikspieren zodat je niet al te veel 
buikpijn krijgt van het lachen!  

 

Hernieuwers 

Banleider: Bob Martens 

We kiezen hier een foto die leider 
Bob eigenlijk goed voorstelt… 
Ondanks zijn coole looks is hij geen 
fan van de camera, elke foto van 
hem is een vaag beeld. Daarbuiten 

is hij niet vies van een lekker gerot Zweeds visje of 
een knabbeltje zoethout. Onze echte ancien heeft 
dit jaar ervoor gekozen om samen met die andere 
ancien de leiding wat in toom te houden en super 
vette leidingsactiviteiten te organiseren. 

Leider: Britt Schwillens 

Maak kennis met onze 
bondsleidster Britt, die haar 2de jaar 
ingaat als the Big Boss. Het liefst van 
al zou ze haar liefde voor de KSA 
van de daken willen roepen, dus als 

je ergens een geforceerd stemmetje de Blauwvoet 
hoort kraaien, weet je dat zij het is! Ook Britt pakt 
dit jaar de leiding nog eens stevig aan als 
Hernieuwerleiding en dat betekent dat jullie ook 
weer kunnen genieten van een swingende kok op 
kamp.  
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Als leider vinden we het belangrijk om jullie eens goed te entertainen, vandaar deze mopjeshoek. Ken 
je zelf nog een goede mop die je echt wil delen? Stuur dan even je mop in een mailtje naar leidster 
Britt (Britt.schwillens@gmail.com) en wie weet komt jouw mop wel in de volgende Heikleuter! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Wat is warm en ruikt naar 

banaan? 

 Wat is drie maal zeven? 

Een ei vraagt aan een ander ei: 
‘Hoe is het met je vader?’ 

‘Goed,’ antwoord het andere 

ei:’Hij is nu advocaat geworden!’ 

Warme banaan 

Fijn zand 

mailto:Britt.schwillens@gmail.com
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Al onze activiteiten gaan door, zelfs bij slecht weer. Kleed je dus steeds naar het weer. Doe 

NOOIT je beste kleren aan naar een activiteit maar wel kleren die tegen een stootje kunnen. 

Probeer steeds je uniform te dragen naar alle activiteiten (sjaft, hemd of T-shirt), de 

leiding doet dit ook. 

Als je met vragen zit of gewoon wat meer informatie wilt hebben over de activiteiten, kan je altijd 

terecht bij de banleiding. Voor meer informatie kan je ook steeds de bondsleiding contacteren.  

 

Leeuwkes (contact: Martijn Ceyssens) 

Zaterdag 18 september 13u30 – 17u00 Startdag 

 

Zaterdag 25 september 13u30 – 16u00  The Return of the Leeuwkes 

Zaterdag 2 oktober 13u30 – 16u00 Leeuwen spotten in Bree 

City 

Zaterdag 16 oktober 13u30 – 16u00 Waar is Chakamaka? 

   

 

Jong-Knapen (contact: Wout Vanderstegen) 

Zaterdag 18 september 13u30 – 17u00 Startdag 

 

Zaterdag 25 september 13u30 – 16u00  JK a new hope 

Zaterdag 2 oktober 13u30 – 16u00 Het gevecht voor het 

stadsrecht 

Zaterdag 16 oktober 13u30 – 16u00 Crossen door de bossen 

   

 

 

 

 

 



11 
 

Knapen (contact: Bram Janssen) 

Zaterdag 18 september 13u30 – 17u00 Startdag 

 

Zaterdag 25 september 19u00-21u00 Toetreeuh 

Zaterdag 2 oktober 19u00-21u00 Kifesh 

Zaterdag 16 oktober 19u00-21u00 Bakbananen on the rocks 

   

 

Jong-Hernieuwers (contact: Alexander Lemkens) 

Zaterdag 18 september 13u30 – 17u00 Startdag 

 

Zaterdag 25 september 19u00-21u00 Error leiding not found 

Zaterdag 2 oktober 19u00-21u00 Het tweede sacrament  van 

Paus Alexander II 

Zaterdag 16 oktober 19u00-21u00 Poesje miauw kom eens 

gauw 
 


