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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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Daag KSA-ers! 

JOEPIEEE, de Knapen en Jong-Hernieuwers mogen terug naar de KSA komen! Wat hebben we jullie 

gemist. Gelukkig zijn de oudste bannen niet te groot, dus jullie zijn allemaal meer dan welkom! De 

dagen worden terug langer, het weer wordt stilaan zonniger, dus het feit dat de activiteiten buiten 

moeten plaatsvinden is mooi meegenomen      .  

Voor de jongste groepen zijn de regels helaas een beetje verstrengd. Groepjes mogen nu maximum 

uit 10 leden bestaan. Daarom werken we iedere activiteit met inschrijvingen zodat we op voorhand 

weten in hoeveel groepjes we jullie moeten verdelen. Vergeet je dus zeker niet in te schrijven als je 

naar een activiteit wilt komen! De leiding stuurt steeds het linkje door naar de ouders.  

Klein kamp 

Om last-minute regelingen te voorkomen en ook de kampplaatsverantwoordelijken op tijd 

duidelijkheid te bieden, hebben we besloten Klein kamp dit jaar niet te laten doorgaan (*triestige 

vioolmuziek*). Voorlopig zijn overnachtingen voor alle leeftijdsgroepen nog steeds verboden en 

gezien de recente verstrengingen denken we ook niet dat we snel versoepelingen mogen verwachten 

op het vlak van overnachtingen.  

Om toch iets meer te voorzien in de paasvakantie is de leiding nog aan het bekijken of er in de 

paasvakantie eventueel dagkampen, paalkampeerweekenden (voor oudere bannen) of langere 

activiteiten georganiseerd kunnen worden. Maar voorlopig wachten we nog even met 

aankondigingen zodat we kunnen bekijken wat er tegen dan kan in verband met eventuele 

versoepelingen. De banleiding houdt jullie zeker op de hoogte zodra we meer weten!   

 

Zeg euh, moeten we de paashaas eigenlijk meetellen in die groepjes van 10? Ik wil wel chocolade 

eitjes hoor! 

Vrolijk Pasen! 

Haddig hè! 

 Britt   
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De Geest van God is geen spookbeeld of hersenschim. 

Hij is onder ons aanwezig, voelbaar en tastbaar in kleine dingen. 

Hij spreekt soms uit de blik in onze ogen. 

Je ziet hem in mensen, ook onder onze leden en leiders die verdraagzaam zijn. 

En respectvol omgaan met elkaar. 

Je voelt hem in dat liefdevolle gebaar van ‘je doet het goed’, ‘je ziet er goed uit’ en ‘fijn dat je er bent’. 

De Geest van God is de scheppende kracht die bruggen bouwt over de diepste kloven ook de kloven die we 
onderling in onze KSA hebben en die hij ombuigt in begrip en verzoening. 

Het is de energie waardoor onze groep bergen kan verzetten en mensen boven hun kleinheid uittilt. 

De levensadem van God die onze jeugdbeweging bezielt en beweging zet. 

 

Vele pastorale groeten, 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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Twee slakken zijn aan het 

wandelen. 'Doei, ik ga 

hier oversteken', zegt de 

een. Zegt de andere: 

'Nee, niet doen! Morgen 

komt de bus!' 
'Hoe heet je?' 

'Bert zonder p.' 

'Maar er zit toch helemaal 

geen p in Bert?' 

'Dat zeg ik toch! Bert, zonder 

p.' 

Wat is groen en rijdt 

op de weg? 

 
Een bromkommer 
 

mailto:Britt.schwillens@gmail.com


6 

 

 

 

Leeuwkes (contact: Wout Vanderstegen) 

Zaterdag 13 maart 13u30 – 16u00 Leeuwkes vangen is niet 

gemakkelijk 

Zaterdag 20 maart 13u30 – 16u00  De koninklijke vlag stelen 

Zaterdag 3 april 13u30 – 16u00 Oorlog in het bos 

Zaterdag 17 april 13u30 – 16u00 Drum and Bas Janssen 

Zaterdag 24 april 13u30 – 16u00 

 

 

Ban Afrika tot de glijbaan op de 

Boneput 

Jong-Knapen (contact: Ine Ceyssens) 

Zaterdag 13 maart 13u30 – 16u00 Jong-Knapen zullen rapen 

Zaterdag 20 maart 13u30 – 16u00  Pief poef paf en de kous is af 

Zaterdag 3 april 13u30 – 16u00 Jeng on the gang 

Zaterdag 17 april 13u30 – 16u00 Misschien koop ik wel een 

bandly misschien Honda vroem 

vroem 

Zaterdag 24 april 13u30 – 16u00 Niet te stoppen met die moppen 

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. 

+12: Vergeet zeker geen mondmasker mee te brengen! 

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        
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Knapen (contact: Nick Ceyssens)   

Zaterdag 13 maart 19u00 – 21u00 Eye of the Tiger 

Zaterdag 27 maart 19u00 – 21u00 Somebody's watching me 

Zaterdag 10 april 19u00 – 21u00 Africa 

Zaterdag 24 april 19u00 – 21u00 

 

 

Don't stop me now remastered 

Jong-Hernieuwers (contact: Bob Martens)  

Zaterdag 6 maart 19u00 – 21u00 Kratjes vol ratjes 

Zaterdag 20 maart 19u00 – 21u00 Willy Sommers Begins 

Zaterdag 3 april 19u00 – 21u00 The Willy Sommers 

Zaterdag 17 april 19u00 – 21u00 The Willy Sommers Rises 

   

 


