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Bondsleiding 
Bondsleider: Klara Bouchet 0497 42 18 40 

Secretaris: Britt Schwillens 0498 56 19 60 

Penningmeester: Jelle Meus 0477 19 94 90 

Proost/K-trekker: Jan Mertens 

Banleiders 
Leeuwkes: Joren Swennen 0497 67 89 11 

Jong-Knapen: Britt Schwillens 0498 56 19 60 

Knapen: Nick Ceyssens 0492 10 37 40 

Jong-Hernieuwers: Bob Martens 0495 33 04 61 

Leiding 
Leeuwkes 

Joren Swennen 

Wout Vanderstegen 

Martijn Ceyssens 

Jong-Knapen 

Britt Schwillens 

Ine Ceyssens 

Alexander Lemkens 

Liam Molnar 

Knapen 

Nick Ceyssens 

Bram Janssen 

Jong-Hernieuwers 

Bob Martens 

Michiel Vrolix 

Hernieuwers 

Sander Swennen 

Klara Bouchet 

Jelle Meus 

Functies 
Uniformen & T-shirts: Bob Martens 

‘t Kalderke : Bob Martens, Michiel Vrolix, Britt 

Schwillens 

PR (Facebook, website, Instagram): Britt Schwillens, 

Wout Vanderstegen 

Materiaalverantwoordelijke/ onderhoud: 

Alexander Lemkens, Sander Swennen, Martijn 

Ceyssens, Bram Janssen 

Heikleuter: Britt Schwillens, Klara Bouchet 

Spaghetticomité: Jelle Meus, Nick Ceyssens, Joren 

Swennen 

Notulisten: Britt Schwillens, Wout Vanderstegen, 

Bram Janssen 

Nieuw initiatief: Ine Ceyssens, Klara Bouchet, Bram 

Janssen 

Jeugdraad: Joren Swennen, Nick Ceyssens 
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Happy Halloween, Dag Sinterklaasje en Feliz Navidad lieve KSA’ers!  

De kalender slaat al eind oktober en wij zijn nog maar net begonnen. De 

griezeligste, maar ook zoetste tijd van het jaar staat weer voor de deur.  

Snoepjes voor iedereen en massa’s pompoenen om uit te hollen. Dat wordt 

zeer zeker zot leuk tijdens de activiteiten! 

 

Leider en spaghettigod Jelle heeft ook nog een belangrijke boodschap voor 

jullie: “Noteer in jullie agenda’s: 10 november SPAGHETTIIIIIDAG”       

Onze tombolaprijzen beloven hipper en cooler te zijn dan alle jaren voorheen, 

spannend! 

 

Onze activiteiten zullen na deze Heikleuter weer eventjes op pauze staan. De 

leiding heeft helaas pindakaas examens en moet dan dus flink achter de 

boeken gaan zitten. 

Gelukkig hebben jullie de Paasvakantie al om naar uit te kijken: dan trekken we 

namelijk naar de Voeren voor ons Klein kamp!  

Meer info over de activiteiten, Spaghettidag en Klein kamp vinden jullie in dit 

boekje! 

Vergeet geen kijkje te nemen in de moppenhoek als je eens goed wil lachen, 

hihi…        

 

XOXO  

Jullie kei brave leiding (echt waar Sinterklaas!)  
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Spaghettidag 10/11  

@De Barrier, Gerdingen 

 

 

Viering 11/11: Wapenstilstand 

Voor wie mee wil naar de viering: we spreken af om 9h00 aan de Malta.  

 

Klein kamp 2020 

Joepie, joepie! Eindelijk kunnen we weer uitkijken naar Klein kamp!  

Op 6 april trekken we naar de Voerstreek. Hier verblijven we 4 dagen en 3 nachten in De 

Drink. 9 april pakken we onze koffers en keren we terug naar onze thuisbasis in Bree.  

De Jong-Knapen en de Knapen vertrekken om 9h met de fiets aan het lokaal. De Leeuwkes 

vertrekken om 10h met de auto aan het lokaal.  

De koffers van de oudere bannen worden meegenomen door de chauffeurs tot aan de 

kampplaats. Meer info volgt. 

 

PS: Klein kamp is enkel voor de Leeuwkes, Jong-Knapen en Knapen. De oudste groep, de Jong-

Hernieuwers doen een uitstap op eigen initiatief.  
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Samen onderweg 
 

Met wie ben je samen onderweg? 

Samen op weg, gedurende een hele lange weg bij elkaar zijn, allemaal bijeen. 

Samen op weg is soms ook een lelijk woord, een lang gezicht, moe, lam, saai of boos, of 

soms wel heel verdrietig. 

Maar samen op weg is ook echt, samen stukjes ‘ik’ weggeven en klein worden van al die jij’s. 

 

 

Misschien is er dan één ‘jij’ op wie ik veel te zeggen heb, 

misschien kan ik jou niet goed luchten. 

Maar omdat ik weet en omdat ik voel dat het zo goed is. Dat we op dat moment verdraaid 

dicht bijeen zitten, wil ik het altijd weer proberen voor jou een vriend te zijn. 

 

Als je in de jeugdbeweging of op school geen vriendjes zou hebben, denk ik dat er van samen 

onderweg niet veel van in huis zal komen, maar met vriendjes gaat dat veel gemakkelijker. 

Je kan met ze praten over van alles en nog wat of samen spelletjes spelen. 

Met vrienden waar je samen mee onderweg bent duurt de tocht ook minder lang, zijn de 

activiteiten veel plezanter en is onze jeugdbeweging kei tof! 

 

Pastorale groetjes, Jan 

 



8 
 

Als leider vinden we het belangrijk om jullie 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! 

Een varken ziet voor het eerst een stopcontact. 

Hij zegt vol medelijden: 'Hebben ze jou nou 

zomaar in de muur gemetseld?' 

 

 

 

 

Twee oenen zitten in een café en bestellen een cola. Achter de bar hangt een 

spiegel. Zegt de ene oen tegen de andere: ‘Zullen we bij die andere twee oenen 

gaan zitten?’ Ze staan op en lopen naar de andere kant van de bar. Zegt de 

andere oen: ‘Oh laat maar, ze komen al naar ons toe!’ 

 

 

 

Twee moeders praten over hun kind. Zegt de 

ene moeder: 'Mijn zoon kan zijn naam al 

zeggen.' Zegt de andere moeder: 'Mijn zoon 

kan zijn naam al schrijven.' 'Dat is nog niks', 

zegt een derde moeder: 'Mijn zoon kan zijn 

naam achterstevoren schrijven!? 'Hoe heet hij 

dan?' vragen de eerste twee moeders. 

Antwoordt de derde moeder: 'Bob!' 

 

 

Je lach- en buikspieren nog een stukje meer trainen? Bovenstaande moppen en MEER vind je terug 

op deze website: https://www.kidsweek.nl/moppen  

mailto:Britt.schwillens@gmail.com
https://www.kidsweek.nl/moppen
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Al onze activiteiten gaan door, zelfs bij slecht weer. Indien er activiteiten gepland staan en het weer laat 
niet toe de activiteit buiten te organiseren, wordt de activiteit binnen georganiseerd in onze verwarmde 
lokalen. 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: Joren Swennen) 

Zaterdag 16 november 13u30 – 16u00 Dag Sinterklaas 
 
 

Zaterdag 23 november 13u30 – 16u00  Martijn de marsepein 
 
 

Zaterdag 30 november 13u30 – 16u00 Hoor wie klopt daar? 
 
 

Zaterdag 7 december 13u30 – 16u00 Dag Sinterklaas! 

 

 

Jong-Knapen (contact: Britt Schwillens) 

Zaterdag 16 november 13u30 – 16u00 De Slimste Flap ter Wereld 
 
 

Zaterdag 23 november 13u30 – 16u00  Ik lust geen koude 
pannenkoeken 
 

Zaterdag 30 november 13u30 – 16u00 Grijp het grootste gimauvje 
 
 

Zaterdag 7 december 13u30 – 16u00 Total loss met de ezel en de 
os 
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Knapen (contact: Nick Ceyssens) 

Zaterdag 16 november 19u00-21u00 Op wolvenjacht 
 
 

Zaterdag 23 november 19u00-21u00 De Knapentempel 
 
 

Zaterdag 30 november 19u00-21u00 KSA’s Gate 
 
 

Zaterdag 7 december 19u00-21u00 Waar is die lama? 

 

Jong-Hernieuwers (contact: Bob Martens)  

Zaterdag 2 november 19u00-21u00 Huh, waat is mich det 
 
 

Zaterdag 16 november 19u00-21u00 Duo koprol 
 
 

Zaterdag 23 november 19u00-21u00 Geen activiteit 
 
 

Zaterdag 30 november 13u30-16h00 Patsers die verpatsen 

 

 

 


