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Bondsleiding 

Bondsleider: Britt Schwillens 0498 56 19 60 

Secretaris:  Klara Bouchet 0497 42 18 40  

Penningmeester: Jelle Meus 0477 19 94 90 

Proost/K-trekker: Jan Mertens 

Banleiders 

Leeuwkes: Wout Vanderstegen 0499 25 86 69 

Jong-Knapen: Ine Ceyssens 0474 21 95 39 

Knapen: Nick Ceyssens 0492 10 37 40 

Jong-Hernieuwers: Bob Martens 0495 33 04 61 

Leiding 

Leeuwkes 

Wout Vanderstegen 

Martijn Ceyssens 

Lisa Braeken 

Bas Janssen 

Stan Kwanten 

Jochen Plas 

Jong-Knapen 

Ine Ceyssens 

Joren Swennen 

Liam Molnar 

Ilse Vanderstegen 

Zander Plas  

Knapen 

Nick Ceyssens 

Bram Janssen 

Matz Hilven 

Lowie Claes 

Jong-Hernieuwers 

Bob Martens 

Alexander Lemkens 

Hernieuwers 

Britt Schwillens 

Klara Bouchet 

Jelle Meus 

Michiel Vrolix 

Sander Swennen 

Functies 

Uniformen & T-shirts: Joren Swennen 

‘t Kalderke : Bob Martens, Nick Ceyssens 

PR (Facebook, website, Instagram): Britt 
Schwillens, Wout Vanderstegen, Joren Swennen 

Materiaalverantwoordelijke/ onderhoud: Alexander 
Lemkens, Sander Swennen, Martijn Ceyssens, Bram 
Janssen, Bas Janssen 

Heikleuter: Britt Schwillens, Klara Bouchet 

Spaghetticomité: Nick Ceyssens, Jelle Meus, Joren 
Swennen, Jochen Plas 

Notulisten: Klara Bouchet, Stan Kwanten, Matz 
Hilven 

Nieuw initiatief: Ine Ceyssens, Britt Schwillens, Liam 
Molnar, Ilse Vanderstegen, Lisa Braeken 

Jeugdraad: Joren Swennen, Ine Ceyssens, Lowie 
Claes, Lisa Braeken 
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Hoi hoi KSA-ers! 

OEF, eindelijk zijn we een nieuw jaar in gegaan! 2020 was een raar KSA jaar, maar toch hebben we 

heel wat leuke tijden beleefd. Wanneer de activiteiten voor het eerst werden stopgezet, hebben we 

geëxperimenteerd met online activiteiten. Wat was het leuk om te zien hoe jullie op pad gingen in de 

natuur en jullie steentjes bijdroegen      . We hebben ook een supertof groot kamp gehad. In dat 

gekke jaar konden we eens een aantal dagen terug ‘normaal’ doen en even al dat coronagedoe 

vergeten. De startdag was ook geweldig, al heb ik nog lang de groene verf uit mijn wenkbrauwen 

proberen te krijgen… We hebben ook al veel leuke activiteiten kunnen doen met de jongste bannen, 

maar er zullen er vooral nog veel leuke volgen. Check dus maar snel de activiteiten kalender op het 

einde van deze Heikleuter! → Schrijf alvast 13 februari in je agenda! Dan is het vriendjesdag voor de 

Leeuwkes en de Jong-Knapen. Op die dag mag je een vriend of vriendin meenemen naar de KSA, ook 

al zijn ze niet ingeschreven. Neem wel maar één extra vriend mee, zo gaan we zeker niet boven het 

aantal mensen in de bubbel. 

Hebben jullie goede voornemens gemaakt voor het nieuwe jaar? Ik wel! Ik ga gezonder eten, beter 

studeren en tegen het einde van het jaar wil ik een marathon kunnen lopen… Hihi, mopje. Mijn enige 

goede voornemen is kunnen zien hoe iedereen terug naar de KSA-activiteiten mag komen! Ik duim 

dus dat de 12+ activiteiten zo snel mogelijk weer mogen beginnen.  

Voor 2021 wens ik iedereen nog veel toffe activiteiten toe, een tof klein kamp* voor de Leeuwkes, 

Jong-Knapen en Knapen, een gezellige JOEPIE voor de Jong-Hernieuwers en een spetterend groot 

kamp voor ons allemaal.  

 

Gelukkig Nieuwjaar! 

Groetjes, Britt   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Als we terug groen licht krijgen voor overnachtingen, bezorgen we jullie de nodige info, maar voorlopig mag dit nog niet 

doorgaan      
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Voetstappen in het zand 

 

Ik droomde eens en zie 

Ik liep aan ‘t strand bij lage tij. 

Ik was daar niet alleen, 

want de Heer liep aan mijn zij. 

We liepen samen het leven door, en lieten in het zand, 

een spoor van stappen; twee aan twee, de Heer liep aan mijn hand. 

Ik stopte en keek achter mij, en zag mijn levensloop, 

In tijden van geluk en vreugde, van diepe smart en hoop. 

Van veel vrienden bij KSA. 

Maar als ik het spoor goed bekeek, zag ik langs heel de baan, 

Daar waar ik het juist moeilijk had zowel in de jeugdbeweging als daarbuiten 

Maar één paar stappen staan. 

Ik zei toen “ Heer waarom dan toch juist toen ik U nodig had, 

Op het zwaarste deel van mijn pad …” 

De Heer keek mij toen vol liefde aan, en antwoordde op mijn vragen; 

“Mijn lieve kind, toen het moeilijk was, toen heb ik jou gedragen…” 

Is het zo ook niet in onze jeugdbeweging dat we elkaar dragen daar waar onze vrienden 

Niet goed mee kunnen. 

 

Vele pastorale groetjes Jan  
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Als leiding vinden we het belangrijk om jullie steeds 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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Er zitten 2 vliegen op de kale 

kop van een oude man zegt 

de een tegen de ander: 

"Weet je nog dat we hier 

vroeger verstoppertje 

speelden". 

Door welke Pokémon 
word je verkouden? 

 

Yes, ik ben immuun! Het is me 

gelukt om alvast ingeënt te worden 

met het Russische vaccin tegen 

COVID-19 en voor diegəne van 

jullie diə bang is dat het niet getest 

is, ik həв het geproвееяd en kan 

met een gеняust hart zеббeи dat er 

бeən efectoski secundarioski и меня 

зовут Лопес Обрадор, и я 

коррумпирован и лжец и почему я 

даю чистые прямые награды. 

 

Pikhatsjoe! 

mailto:Britt.schwillens@gmail.com
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Leeuwkes (contact: Wout Vanderstegen) 

Zaterdag 9 januari 13u30 – 16u00 Gaan we naar Chakkamakka? 

Zaterdag 16 januari 13u30 – 16u00  Voor de wetenschap! 

Zaterdag 23 januari 13u30 – 16u00 Leeuwen spotten in de bos 

Zaterdag 6 februari 13u30 – 16u00 Met de Jeep door het oerwoud 

Zaterdag 13 februari 13u30 – 16u00 VRIENDJESDAG 

Zaterdag 27 februari 13u30 – 16u00 

 

 

De ultieme KSA survival gids – 

deel 1: Hoe vang je een Wout? 

 

Jong-Knapen (contact: Ine Ceyssens) 

Zaterdag 9 januari 13u30 – 16u00 Op zoek naar het antwoord 

Zaterdag 16 januari 13u30 – 16u00  Levend Mastermind 

Zaterdag 23 januari 13u30 – 16u00 Pimpamflet dit is dikke pret 

Zaterdag 6 februari 13u30 – 16u00 3x3= 5 wiedie wil van mij leren 

Zaterdag 13 februari 13u30 – 16u00 VRIENDJESDAG 

Zaterdag 27 februari 13u30 – 16u00 

 

 

Battle at the Capitol 

 

Knapen (contact: Nick Ceyssens)  Jong-Hernieuwers (contact: Bob Martens)  

Voorlopig mogen de activiteiten voor de 12+ groepen niet doorgaan. Zodra dit verbod wordt 

opgeheven geven de banleiders van de Jong-Hernieuwers de data van de activiteiten door via een 

berichtje. 

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.  

Coronamaatregelen: Kleed je steeds naar het weer! We laten ook voor de -12 groepen alle activiteiten 

buiten doorgaan, tenzij het echt noodweer is. Onze KSA weet al langer al dat buitenspelen gezond is, 

maar dat is nu meer dan ooit het geval        


