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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  

Milan Mestroni 

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, Alexander Lemkens, 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, Milan 
Mestroni, 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! 

We hebben een bijzonder werkjaar achter de rug, waarin we niet veel activiteiten konden organiseren. 

Gelukkig kon ons groot kamp in Opoeteren wel doorgaan, en wat hebben we ons geamuseerd! Het deed ons 

deugd om al jullie blije gezichtjes terug te zien na zo’n lange tijd.  

We zijn super blij dat we groen licht hebben gekregen van de Vlaamse regering om terug te starten met onze 

activiteiten, uiteraard met de nodige maatregelen. We moeten, net zoals op kamp, werken met bubbels van 

50. Daarom hebben we besloten om dit jaar de startdag op te splitsen in twee groepen. De twee jongste 

bannen zijn ‘s middags welkom en de twee oudste bannen hebben ’s avonds een activiteit. Zo is iedereen 

verzekerd van een plekje op de startdag.  

Iedereen boven 12 jaar moet ook een mondmasker dragen. Dat is misschien een beetje gek op de KSA, maar 

omdat we tijdens spelletjes niet altijd kunnen letten op de afstand van 1.5m, is dit toch nuttig.  

We zullen dit jaar ook 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 ook steeds jullie sjaft, en liefst ook jullie T-shirt of hemd. We gaan namelijk vaak op pad, en 

zo ziet iedereen dat we een jeugdbeweging zijn en dus in eenzelfde ‘bubbel’ zitten.  Heb je nog geen sjaft, T-

shirt of hemd? Contacteer dan onze uniformverantwoordelijke (Joren), 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! We zijn 

natuurlijk super 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       

Groetjes, de leiding 
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Dag allemaal, 

Het oude, doch heel goed werkjaar is weer voorbij en het nieuwe werkjaar is gestart. 

Hopelijk wordt het weer even goed of nog beter, dat zal blijken als we de handen in mekaar steken in deze 
corona tijd door groot en klein. 

 

Zei de kleine hand tegen de grote hand. 

Hé grote hand ik heb je nodig want bij jou voel ik mij geborgen, 

Ik voel wanneer je wakker wordt en jij dan bij me bent, 

wanneer ik honger heb en jij me voedt 

wanneer je helpt als ik mee doe aan een activiteit 

wanneer ik met jou hulp mijn eerste pasjes zet bij KSA Bree ondanks de corona 

wanneer ik bij jou kom als ik angstig ben. 

Kom blijf bij mij en hou me vast. 

 

Daarop zei de grote hand tot de kleine hand 

Hé kleine hand, ik heb je nodig, 

want jij hebt mij begrepen, 

dat voel ik als ik veel voor je mag doen, 

als ik speel en lach en dat met jou 

als ik jou kleine wonderbare dingen opnieuw ontdek bij onze jeugdbeweging, 

als ik de warmte voel en van je hou en als ik merk hoe ik met jou weer kan bidden en danken. 

kom blijf bij mij en hou me vast dan zal de KSA zeker tof en fijn zijn. 

En zien we alleen maar vrolijke gezichtjes . 

 

Laten we Klara danken voor de voorbije  twee jaren die ze was als bondsleidster en waar ze meer als haar best 
gedaan heeft om onze KSA groep te leiden. Dank je wel Klara! 

En laten we nu Britt steunen die van Klara de fakkel heeft overgenomen opdat ze haar werk kan doen als 
bondleidster. Dat gaat alleen maar als we samen aan een koord trekken. Samen zijn we sterk, alleen moet je te 
veel vechten tegen de bierkaai en dat is niet goed en veel te vermoeiend. 

Dus samen gaan we er voor en zeker in deze corona tijd! 

Hopelijk tot op een van de activiteiten. 

Vele groetjes Jan 
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Bij een nieuw werkjaar hoort ook nieuwe leiding. We stellen iedereen eens aan je voor… 

Leeuwkes 

Banleider: Wout Vanderstegen 

Wout heeft ondertussen al 2 jaar 
ervaring bij onze jongste groep en 
weet dan ook als de beste welke 
streken de Leeuwkes zoal durven 
uitsteken... Dat maakt hem een 

ideale banleider. Deze krullenbol is een handige 
ladder en klimrek, maar daarnaast ook een super 
leuke leider! Wout is niet enkel groot en sterk, je kan 
ook bij hem terecht met vragen over sterren, 
schimmels, plantjes en dieren. 

Leider: Martijn Ceyssens 

Martijn heeft al jaren KSA-ervaring 
en gaat nu aan zijn tweede jaar als 
Leeuwkesleider beginnen. 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! 

Hulpleider: Bas Janssen 

Deze 16-jarige mountainbiker met 
vrijwel levenslange KSA-ervaring 
staat vanaf dit jaar voor het eerst 
als leiding bij de Leeuwkes. Trek dit 
jaar zeker kleren aan die vuil mogen 

worden, want leider Bas is niet vies van wat modder. 
Hij heeft namelijk al wat ervaring in de land- en 
tuinbouw sector! 

Hulpleider: Lisa Braeken 

Oef, er zit gelukkig ook wat 
vrouwelijk geweld bij de Leeuwkes. 
Deze stoere chick is een KSA-er in 
hart en nieren. Als Jong-Hernieuwer 
was ze al geliefd bij de Leeuwkes, 

dus ze zal dat zeker zijn als leidster. Lisa kent alle 
kneepjes van de KSA, maar wist je dat ze ook een 
muzikale vlinder is? Haar hobby’s zijn namelijk 
pingelen op de piano en dansen… Welk Leeuwke 
durft er met haar een dance-battle aan te gaan?  

Hulpleider: Stan Kwanten 

Dit 16-jarige koerstalent fietst het 
nieuwe jaar in als Leeuwkesleider. 
Weer of geen weer, deze 
sportieveling zal altijd met de fiets 
naar de KSA komen. Ook Stan heeft 

al ettelijke jaren KSA-ervaring, dus hij zal het er goed 
vanaf brengen als Leeuwkesleider. Wij supporteren 
voor hem! 

Hulpleider: Jochen Plas 

Ook Jochen wordt dit jaar 
Leeuwkesleider bij de KSA. Net las 
je al dat je vuile kleren moet 
aandoen… We willen dit nogmaals 
benadrukken, want leider Jochen is 

niet vies van wat groene plekken op zijn knieën. Hij 
studeert namelijk tuinbouw in Genk. Hij zal de beste 
feestjes organiseren voor de Leeuwkes, want hij is 
een echte carnavalganger.  
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Jong-Knapen 

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: Joren Swennen 

Jolige Joren heeft ondertussen al 2 
jaar ervaring als leider achter de rug 
en dit jaar komt hij, na een jaar bij 
de Leeuwkes te staan, terug bij de 
Jong-Knapen! Nu kunnen de Jong-

Knapen dus opnieuw genieten van zijn (zeer flauwe) 
mopjes. Naast de KSA heeft hij het druk druk druk 
met speelpleinwerking, harmonie en lieve berichtjes 
sturen zijn vriendinnetje.  

Hulpleider: Liam Molnar 

Liam is binnen en buiten de KSA een 
zorgzame en toffe peer! Op school 
leert hij lekkere gerechtjes 
klaarmaken, die hij later 
ongetwijfeld wel eens tevoorschijn 

zal toveren op kamp. Liam is een echte Jong-
Knapenleider: altijd in voor een mopje, een beetje 
gek en gelukkig ook heel lief. Wel oppassen met 
referenties naar superheldenfilms, Liam weet als de 
beste dat Wolverine geen Avenger is… Juist is juist 

Hulpleider: Ilse Vanderstegen 

De familie Vanderstegen is 
ondertussen al een kernbegrip 
geworden binnen onze KSA, en 
vanaf dit jaar hebben we 
Vanderstegen 2.0. in onze 

leidersgroep. De Jong-Knapen kunnen nog wat van 
Ilse leren… Geef haar een skateboard en ze toont je 
al haar tricks. Deze meid is niet enkel sportief, maar 
ook creatief. In haar vrije tijd schildert ze ware 
kunstwerkjes. De Jong-Knapen kunnen dit jaar dus 
ook rekenen op enkele creatieve activiteiten! 

Hulpleider: Milan Mestroni 

Omdat hij het zo goed deed als 
Jong-Hernieuwer, mag Milan een 
jaartje eerder starten als hulpleider. 
Hou je klaar voor wat ruigere 
activiteiten, want ook Milan is een 

echte sportieveling. In zijn vrije tijd staat hij namelijk 
regelmatig op het voetbalveld. Jullie zullen dit jaar 
vast en zeker veel met hem sjotten en ravotten!  

Hulpleider: Zander Plas 

Begin alvast jullie conditie op te 
bouwen, want als Zander voorop 
fietst zal het snel gaan! Deze 
skatende mountainbiker is al heel 
wat gewoon. Zander start zijn eerste 

jaar als leider bij de Jong-Knapenban. Wanneer hij 
niet op de KSA is, houdt hij zich bezig in zijn garage 
met het sleutelen aan auto’s en brommertjes. We 
zijn benieuwd of zijn handige skills van pas zullen 
komen op de KSA… 
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Knapen 

Banleider: Nick  

Nick Ceyssens is op slechts enkele 
jaren al een begrip geworden 
binnen onze KSA. Nick lijkt een 
beetje op een ezel: een tikkeltje 
koppig, maar ook heel slim! Deze 

heer studeert in het mooie Diepenbeek, waar hij ook 
al een begrip is geworden in verenigingen en clubs… 
Wij zien Nick het nog ver schoppen in de toekomst, 

zowel binnen als buiten de KSA      . 

Leider: Bram Janssen 

De oudste van de gebroeders 
Janssen zet zijn tweede jaar in als 
Knapenleiding. Op school volgt 
deze pientere kerel Wiskunde-
Wetenschappen. Bram bewijst dat 

je best gemakkelijk slim én sterk kan zijn. Daag deze 
judoka niet uit voor een battle, want je dreigt zwaar 
te verliezen… Bram voelt zich helemaal thuis op de 
KSA en in de Kalder en we zien hem niet snel 
vertrekken! 

Hulpleider: Lowie Claes 

Lowie zal onze Knaapjes stevig aan 
het werk zetten, want hij is zelf heel 
sportief. Hij is namelijk een 
topvolleybalspeler in Maaseik! Hij 
zal het zeker goed doen als 

hulpleider, want een groot deel van zijn hart is 
toegewijd aan de KSA. Je kan Lowie makkelijk van 
ver herkennen, zoek gewoon naar een ‘OG KSA-
hoedje’ dat zich op toch wel een redelijke hoogte 
bevind. We hoeven ons trouwens echt geen zorgen 
te maken indien er zich ongelukjes voordoen, we 
hebben er namelijk nog een jeugdbrandweerman bij.   

Hulpleider: Matz Hilven 

Ja, ja Knaapjes, jullie zullen je best 
mogen gaan doen want we hebben 
er nóg een überfitte hulpleider bij. 
Wanneer hij in de buurt is van een 
ring en een bal, showt hij je vast en 

zeker zijn degelijke basket-skills. Maar Matz is niet 
enkel op fysiek level een van de besten, hij heeft ook 
muzikaal talent! Onze Matz is namelijk gitarist in zijn 
band. We hopen dat deze topkerel in de toekomst 
zal zorgen voor vele gezellige kampvuurmomenten. 

 

Jong-Hernieuwers 

Banleider: Bob Martens 

We kiezen hier een foto die leider 
Bob helemaal omvat… Ondanks zijn 
freshe looks is hij geen fan van de 
camera… Elke foto van Bob is een 
beetje wazig, of toont enkel zijn giga 

handen. Bob voelt zich op zijn best bij onze oudste 
leden, de Jong-Hernieuwers. Of het nu om vloten 
bouwen, rare vis uit blik eten of in bomen klimmen 
gaat, leider Bob is altijd wel in voor een avontuur! 
Bob studeert voor ingenieur in de 
biowetenschappen in Geel met al zijn 
traktorvrienden. We hopen dat we Bob nog een 
lange tijd goedgeluimd mogen zien rondlopen bij ons 
lokaal.  

Leider: 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 (joa…) 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. Vanaf dit jaar vergezelt 
hij zijn homie Bob als Jong-Hernieuwerleiding. Hij zal 
het vast en zeker goed doen. Dikke trekkeeeer! 
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Hernieuwers 

Banleider: Britt Schwillens 

Britt Schwillens, Schwillie voor de 
vrienden, is al Leeuwkesleider en 
Jong-Knapenleider geweest. Dit jaar 
zet ze de stap naar het 
bondleiderschap. (woop woop!) 

Deze knappe dame zit vol originele ideeën en is niet 
bang om haar handen vuil te maken en aan de slag 
te gaan. Britt is KSA’ster in hart en nieren en we zien 

haar hopelijk nog vele jaren haar ding doen      . 
Vanaf dit jaar voorziet ze de andere leiding van ruim 
voldoende activiteiten. (Beloofd!) 

Leider: Klara Bouchet 

Deze ex-bondsboit weet als geen 
ander waar KSA voor staat: hard 
werken en hard genieten! Ze stopt 
helaas als bondsleider, maar 
gelukkig blijft ze ons KSA-team 

versterken als secretaris. Klara studeert journalistiek 
in Gent, haar favoriete stad, maar wij zien haar 
steeds graag naar Limburg komen om af en toe de 
rest van de leiding te entertainen. Klara’s taaltalent 
komt van pas bij het schrijven en nalezen van onze 
Heikleuter. xoxo  

Leider: Michiel Vrolix 

Michiel voegt er nog een KSA-jaartje 
aan toe als Hernieuwerleiding. Onze 
Muscles from Brussels is 
ondertussen afgestudeerd van zijn 
opleiding industriële 

ingenieurswetenschappen. Nog een ingenieur in ons 
midden, dat komt van pas! Dat hij liever geduldig 
instrueert dan zelf werkt, hadden we al even door, 
maar net dat is wat Michiel zo’n fantastische leider 
maakt. Let er wel op dat je nooit “Ik ben door” zegt 
wanneer Michiel in de buurt is. *Dab dab dab* 

Leider: Jelle Meus 

Jelle heeft al een jaartje ervaring als 
Hernieuwerleiding én 
penningmeester, en doet er nog een 
jaartje bovenop. Deze serieus 
slimme gast brengt zijn weken door 

in het gezellige Leuven. Hier drinkt hij wel eens een 
pintje, maar meestal zit leider Jelle met zijn neus in 
de proefwerken, die hij ongetwijfeld streng maar 
rechtvaardig verbetert. We hebben ook ontdekt dat 
hij het uitstekend doet als penningmeester. Hij is er 
bijna zo goed in als hij is in poolen!  

Leider: Sander Swennen 

Sander heeft nog steeds de spirit 
van een Leeuwkesleider, ook al is hij 
die al even niet meer. Deze 
hulpvaardige, toffe en luide kerel 
brengt zijn weken door als 

ambulancier in Antwerpen. Wanneer hij even niet 
aan het werken is, maakt hij altijd tijd voor de KSA. 
Sander kan zowat alles als de beste: grasmaaien, 
vuurke stoken, flauwe grapjes maken en kebab eten. 
Wij kunnen hem alleszins niet weg denken uit onze 
leidingsgroep! 
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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 deze dan in een mailtje naar leidster Britt 
(Britt.schwillens@gmail.com) en wie weet komt jouw mop wel in de volgende Heikleuter! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Hoe noem je een teek die 
van dansen houdt? 

 

In Rusland mogen de 
coronabubbels maar uit 3 

personen bestaan. 
Waarom? 

 
Anders krijg je vier 

Russen.   

Ine bestelt een pizza bij de 
pizzeria. 'Wil je hem in 4 of 12 

stukken?, vraagt de 

pizzabakker. 'Graag in 4, 
antwoordt Ine, 'want 12 kan ik 

er echt niet alleen op.' 

Een discoteek! 

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: Joren Swennen) 

Zaterdag 19 september 13u30 – 17u00 Startdag 

 

Zaterdag 26 september 13u30 – 16u00  De Leeuwkes keren terug 

 

Zaterdag 3 oktober 13u30 – 16u00 Leeuwen spotten in de bos 

 

Zaterdag 17 oktober 13u30 – 16u00 Handige Harry helpen 

Zaterdag 24 oktober 13u30 – 16u00 De schattenjacht 

 

Jong-Knapen (contact: Britt Schwillens) 

Zaterdag 19 september 13u30 – 17u00 Startdag 

 

Zaterdag 26 september 13u30 – 16u00  Zonder gepotter gaat het 

vlotter 

 

Zaterdag 3 oktober 13u30 – 16u00 Spitter spetter spater, Jong-

Knapen misschien in het 

water 

 

Zaterdag 17 oktober 13u30 – 16u00 Jong-Knapen gaan kapen 

Zaterdag 24 oktober 13u30 – 16u00 Een kompas komt misschien 

van pas 
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Knapen (contact: Nick Ceyssens) 

Zaterdag 19 september 19u00-21u00 Startdag 

 

Zaterdag 26 september 19u00-21u00 Ponykamp: the 

introduction!?!? 

 

Zaterdag 3 oktober 19u00-21u00 El bramko 

 

Zaterdag 17 oktober 19u00-21u00 Tis ne samoerai 

Zaterdag 24 oktober 19u00-21u00 Op avontuur in Beek achter 

de brug 

 

Jong-Hernieuwers (contact: Bob Martens) 

Zaterdag 19 september 19u00-21u00 Startdag 

 

Zaterdag 26 september 19u00-21u00 Jacky en de Sjorfabriek 

 

Zaterdag 3 oktober 19u00-21u00 Ratel ratel waar is Alex zijn 

Spatel 

 

Zaterdag 17 oktober 19u00-21u00 ‘Jus de Werse’ brouwen voor 

dummies 
 


