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Bondsleiding

Bondsleider: Britt Schwillens 0498 56 19 60
Secretaris:  Bram Janssen 0479 09 27 98
Penningmeester: Wout Vanderstegen 0499 25
86 69
Proost/K-trekker: Jan Mertens

Banleiders

Leeuwkes: Martijn Ceyssens 0496 69 07 55
Jong-Knapen: Stan Kwanten   0477 67 09
29
Knapen: Matz Hilven  0471 02 49 50
Jong-Hernieuwers: Lowie Claes   0499 30 92
42

Leiding

Leeuwkes
Banleider Martijn Ceyssens   0496 69 07 55
Leidster Ilse Vanderstegen
Hulpleider Jochen Plas
Hulpleider Stan Theunissen Sciot
Hulpleider Philippe Rijken
Hulpleider Cas Jaeken

Jong-Knapen
Banleider Stan Kwanten   0477 67 09 29
Leidster Lisa Braeken
Leider Wout Vanderstegen
Hulpleider Klaas Paredis
Hulpleider Tuur Vandewal

Knapen
Banleider Matz Hilven  0471 02 49 50
Leider Bas Janssen
Leidster Ine Ceyssens
Leider Stef Monnens

Jong-Hernieuwers
Banleider Lowie Claes   0499 30 92 42
Leider Bram Janssen
Leider Alexander Lemkens

Hernieuwers
Joren Swennen
Britt Schwillens
Alexander Lemkens

Functies

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

‘t Kalderke : Britt Schwillens, Alexander
Lemkens, Bas Janssen

PR (Facebook, website, Instagram): Lisa
Braeken, Ilse Vanderstegen, Matz Hilven,
Lowie Claes, Wout Vanderstegen

Materiaalverantwoordelijke/ onderhoud:
Alexander Lemkens, Bram Janssen, Bas
Janssen, Lowie Claes, Jochem Plas, Tuur
Vandewal, Stan Theunissen sciot

Heikleuter: Britt Schwillens, Lowie Claes,
Lisa braeken

Spaghetticomité: Matz Hilve, Wout
Vanderstegen, Jochem Plas, Stan
Theunissen Sciot, Philippe Rijken, Cas
Jaeken, Klaas Paredis, Tuur Vandewal

Notulisten: Philippe Rijken, Cas Jaeken,
Klaas Paredis

Nieuw initiatief: Klaas Paredis, Bram
Janssen, Stef Monnens, Ilse Vanderstegen,
Cas Jaeken, Ine Ceyssens

Jeugdraad: LLisa Braeken, Bram Janssen,
Stan Theunissen Sciot, Britt Schwillens
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Hoi Hoi KSA-ers!

Na een super tof kamp in Geel gaan we weer volop van start met onze activiteiten.
Zoals de meesten onder ons wel gewoon zijn, gaan de meeste activiteiten buiten

door. Check dus altijd het weer voor je naar een activiteit komt zodat je jezelf ernaar
kan kleden. Zorg er voor dat je kleren draagt die wel tegen een stootje kunnen en
vuil mogen worden, want we gaan er weer stevig tegenaan dit jaar… Wij zijn niet

vies van ruige of vettige spelletjes 😃. Zeg nu zelf, wat is er leuker dan rollen door
de gevallen bladeren in het bos onder de mooie herfstzon?

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 KSA Frisse Heikracht 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, oktober en november vind je op het einde van deze Heikleuter.

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

🌳💪🏕
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Dag allemaal,

Na een super kamp kunnen we het werkjaar 2021-2022 afsluiten
Als broers en zussen in verbondenheid met elkaar.

Ooit vroeg een meester aan zijn leerlingen:
“wat zijn op dit moment de zeven wereldwonderen?”

Na wat discussie, zeiden ze:
“De Piramiden in Egypte, de Taj Mahal in India, de beelden van het Paaseiland, het

Panama in Midden-Afrika, de Eifeltoren in Parijs en de Sint-Pietersbasiliek in Rome.”
Terwijl de meester nog bezig was de stemmen te noteren,

zag hij dat één leerling nog niet klaar was.
Hij ging naar haar toe en vroeg:

“Is het zo moeilijk om zo een lijst te maken?”
“ja, nogal” zei ze.

“Het zijn er zoveel, dat ik moeilijk een keuze kan maken.”
Toen zei de meester:

“Zeg maar wat je al hebt, misschien kunnen we je helpen.”
En het meisje las voor:

“Ik denk dat de zeven wereldwonderen zijn: te kunnen zien, te kunnen aanraken, te
kunnen horen, te kunnen tasten, te kunnen voelen, te kunnen lachen en te kunnen

liefhebben. Is het niet zo dat als je dat kunt dat we dan verbonden zijn met elkaar en
zo een ware vriendschapsband hebben?”

Dat is ook zo binnen onze KSA. Zo maken we er weer een bloeiend werkjaar van,
waarin we samen spelen en samen op tocht gaan om zo vrienden te zijn van elkaar

en van Jezus.

Tot op de volgende activiteiten
K trekker / proost Jan
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Leeuwkes
Geboortejaar 2014-2016

Martijn: Deze energetische wildwater man is een echte sportmens. Over alles is hij
altijd enthousiast en hevig (behalve tijdens de examens, dan is het doodserieus). Hij
is een echte OG die al vanaf day 1 bij de KSA zit. Hij is misschien niet een van de
grootsten, maar dat compenseert hij dan weer met zijn snelheid en pit.

Cas: Cas die ook wel bekend staat als de oudste van Jaeken heeft
iets in zich wat niet veel mensen hebben. Hij is sportief en ook nog eens een echte
econoom. Een grote toevoeging voor de KSA dus. Buiten dit alles is hij in zijn vrije
tijd ook nog een geniale schaker.

Stan: Onze Stan 2.0., daar zit nog enige verwarring rond… Noemt hij nu Stan of
toch Chris? Of is het misschien Kris? Wie zal het zeggen… Los van dat is onze Chris
een echte energieke judoka. Dus pas maar op als je platte jaak op hem wilt doen,
want voor je het weet heeft hij platte jaak op jou gedaan. :o

ILse: Ilse is een echt luisterend oor voor iedereen. Dan denk je dat zij vooral daarvoor
instaat maar niks is minder waar… buiten dit is ze namelijk ook super energiek. Ook
is Ilse een echt creatief brein dus Leeuwkes bereid jullie al maar voor op spetterende
activiteiten!

Philippe: HIer hebben we onze Phillipe, onder de meeste bekend als
Rhino. Ookal is hij een rustig persoon, hij kan soms verrassend uit de hoek komen
dus pas maar op. Graag zou hij persoonlijk ook een paar woordjes willen zeggen:
“Mag ik nog een zakje chips ouleh?”

Jochen: Het leven is een feestje en dat weet Jochen zeker! Deze vriendelijke
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
Geboortejaar 2011-2013

Tuur: De volgende in de rij is onze gymboy Tuur, 24/6 in de fitness. En dan
denk je: “Heu, is het niet 24/7?” … neen het is wel degelijk 24/6 want één
dag maakt hij graag vrij voor de KSA. Ook staat Tuur bekend als de beste
frietenbakker van het land. Dit doet hij binnen het honderste fililiaal in
België van een heus wereldbedrijf.

Stan: Ken je Stan de wazige fotoman? Of misschien ken je hem als Stan de
raceman? Heel goede vrienden kennen hem als Stan de Blyatman maar vanaf
dit jaar is hij niets minder dan Stan de Jong-Knapenman, met zijn
banleiderschap erbij. Zie je iets voorbij flitsen op een fiets sneller dan het
licht? Dat is onze Stan. Hij staat ook niet voor niets in voor de uniformen van
de KSA want hij is namelijk marketeer in wording. Ook voor leuke
wist-je-datjes nuttig of onnuttig moet je bij hem zijn.

Lisa: Onze actieveling van Beek-achter-de-brug die de meeste tijd in de
Leonidas te vinden is. Uis Lisa is ook helemaal klaar voor een nieuw
KSA-jaar. Als je je ooit verveeld moet je naar haar gaan dan is dat
probleem zo opgelost. Jullie kunnen ook best beginnen met jullie
beenspieren te trainen, want ze houdt er wel van om eens een extreem
wandelingetje te maken naar Scheuvel.

Wout: Deze krullenbol weet als geen ander wat de noden zijn van de
Jong-Knapen, aangezien al ettelijke jaren vast meubilair is binnen deze ban.
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!

Klaas: Deze melige jongen houdt ervan om altijd te lachen. Het is dan ook
zijn missie om bij elke Jong-Knaap een lach op het gezichtje te toveren!
Verder is deze slimme gast een echte wetenschapper in spé. De
Jong-Knapen mogen geweldige activiteiten verwachten met deze
creatieveling.
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Knapen
Geboortejaar 2009-2010

Stef: Als de naam Stef je niks zegt dan kan dit omdat leider Stef meer
bekend staat onder zijn internationale naam StefGamer. Deze
avontuurlijke frikandellenhapper zit vol energie en goede ideëen en zorgt
ervoor dat geen enkel lid of leiding ooit een seconde tijd heeft om zich te
vervelen.

Matz: Hier is ie dan, de enige echte producer Fizzy In the Mix! Deze
muzikant is niet alleen producer maar ook gitaarspeler bij zijn eigen band.
In een ver verleden was hij een echte topsporter, zo goed dat iedereen
hem DE samoerai noemde. Jammer genoeg moest hij zijn topsportcarrière
abrupt beëindigen door een tragisch ongeval… Wees daarom ook
voorzichtig met deze fragiele jongen.

Bas: Onze Bassie oftewel Janssen 2.0 (Voor 1.0 zie verder) is een echt
werkpaard. Hij is een van de echte mannen met een berucht TISM
verleden… Buiten een echte KSA’er is hij dus ook een echte TISM-boy. Hij
zal de Knaapjes wel eens leren hoe je moet sjorren en moet werken. Hij is
een zelfzekere man, waardoor hij niet bang is om af en toe wat
vrouwelijke trekjes te tonen.

Ine: Nog eentje van Ceys zeggen ze dan, maar dat is zeker niets
slechts! Deze pittige dame ziet er misschien heel stoer uit, maar ze heeft
een hart van goud en zorgt dat alles vlekkeloos verloopt. Ze heeft
jarenlang ervaring bij de Jong-Knapen dus zal ze deze Knaapjes ook
aankunnen. Ook zij kijkt er erg naar uit om hen goed te leren sjorren en
werken om zo een top generatie knaapjes te creëren. Maar niet alles
moet er serieus aan toe gaan… Bindt jullie dansschoentjes maar eens

stevig vast, want naast een stoere leidster is ons Ine ook een heus feestbeest!
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Jong-hernieuwers
Geboortejaar 2007-2008

Lowie: Deze vlammende kerel is al enkele jaren een staple binnen de
KSA op verschillende vlakken. Vuurtje maken? Lowie. Vuurtje blussen?
Lowie. Vurige bars droppen? Low-G. De Jong-Hernieuwers mogen zich
gelukkig prijzen met Lowie als banleiders. Dit manusje-van-alles zal
jullie de kneepjes van het KSA-vak leren. Zeiden we manusje? Zeg
maar gerust Manus. Een ladder om jullie toren te sjoren zal dit jaar niet
nodig zijn met deze japer in jullie team…

Bram: Zoals eerder vermeld, hier heb je Janssen 1.0. Hij is niet zomaar
Janssen 1.0, je kan hem beter Dokter Janssen noemen. Bij medische
problemen groot of klein moet je bij Dokter Janssen zijn! Hij is een echt
werkpaard en staat altijd klaar voor de KSA. Buiten dit alles is zijn sportief
kantje ook heeeel zeker niet te onderschatten! Let dus maar op
Jong-Hernieuwers, voor je hem uitdaagt…

Alexander: Onze enige echte Alex vol passie voor zijn sjorpalen!
Verwacht ook dit jaar dus maar een prachtige toren op kamp. Hij is een
KSA’er in hart en nieren. Ook hij is een echte handyman die alles gefixt
krijgt. Hij heeft onlangs een nieuwe liefde gevonden. Namelijk de
Samourai, nee we hebben het nu niet over onze fizzy maar over zijn
Suzuki Samourai.
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Hernieuwers
Leiding

Joren: Joren, de sjikste van Swennen, heeft er dit jaar voor
gekozen om zijn decibels te gebruiken om de leiding koest te
houden. Joren is professioneel expert op verschillende
gebieden. Heb je vragen over mobiliteit, het kruidvat,
domino’s, Scherpenheuvel (oei sorry, ik bedoel Scheuvel) of
de verlichting van de kerk van Bree, Joren is de man die je
moet hebben!

Alexander: Niet alleen de Jong-Hernieuwers krijgen het te
verduren dit jaar, ook de leiding zal geweten hebben wie de
baas is. Doet uw vaarshoon maar aan voor de komende
leidersactiviteiten!

Britt: Bondsleider Britt gaat in haar laatste jaar (🥲) wederom
tonen aan de leiding hoe échte KSA-activiteiten eraan toe
gaan… Wanneer deze historica in spe niet met haar neus tussen
de boeken in een obscure bibliotheek in Leuven zit, begroet ze
vriendelijk de klanten in de Leonidas. Ookal heeft ze een groot
gestalte, vanbinnen is haar hartje zo zoet als de chocolaatjes
die ze verkoopt. Als je een luisterend oor nodig hebt moet je bij
Britt zijn!
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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.

Iedereen
Zondag 23 oktober 16u00-... Pompoenfeest

Afgelopen voorjaar hebben we weer onze
pompoenwedstrijd gelanceerd, die wordt op
ons pompoenfeest beslecht. Om 17u start de
weging van de pompoenen. Iedereen is
welkom, ook de niet-deelnemers en
niet-leden van de KSA. Geniet van
live-optredens, een echte KSA hotdog, een
warme beker pompoensoep en veel lekkere
drankjes! Het wordt super gezellig! Kom
zeker eens kijken om een babbeltje te slaan
met de leiding, mede leden of andere ouders
van KSA’ers.

Leeuwkes
Zaterdag 17 september 13u30-17u00 STARTDAG

Zaterdag 24 september 13u30-17u00 Wij zijn klaar voor het nieuwe KSA Jaar

Zaterdag 1 oktober 13u30-17u00 Wie ben ik?

Zaterdag 15 oktober 13u30-17u00 Rhino is een Dino

Zaterdag 29 oktober 13u30-17u00 Leeuwen spotten in de bossen

Zaterdag 5 november 13u30-17u00 Gaas aan de Maas

Zaterdag 19 november 13u30-17u00 Chris is een Vis

Zaterdag 26 november 13u30-17u00 Jochen's mysterie
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Jong-Knapen
Zaterdag 17 september 13u30-17u00 STARTDAG

Zaterdag 24 september 13u30-17u00 Met Fientje op de wandel

Zaterdag 1 oktober 13u30-17u00 Op, op, alles is op

Zaterdag 15 oktober 13u30-17u00 De donzige hagedissen redden

Zaterdag 29 oktober 13u30-17u00 Met Tuur door het Vuur

Zaterdag 5 november 13u30-17u00 Klaas of the Titans

Zaterdag 19 november 13u30-17u00 Vas, Vus, Vis

Zaterdag 26 november 13u30-17u00 Jong-Knapen aan de macht

Knapen
Zaterdag 17 september 19u00-21u00 STARTDAG

Zaterdag 24 september 19u00-21u00 De Kamer

Zaterdag 1 oktober 19u00-21u00 Vettige Mennekes

Zaterdag 15 oktober 19u00-21u00 De Trommel Slaat

Zaterdag 29 oktober 19u00-21u00 Rapper Sjor(s)

Zaterdag 12 november 19u00-21u00 Van Ruilen Komt Huilen

Zaterdag 26 november 19u00-21u00 Eentje Te Weinig :o

Jong-Hernieuwers
Zaterdag 17 september 19u00-21u00 STARTDAG

Zaterdag 24 september 19u00-21u00 Bollen rollen

Zaterdag 1 oktober 19u00-21u00 Gaas met die van Claes

Zaterdag 15 oktober 19u00-21u00 Eensjes vangen

Zaterdag 29 oktober 19u00-21u00 Sjanssen met Dr. Janssen

Zaterdag 12 november 19u00-21u00 Hoe tem  ik een varken I

Zaterdag 26 november 19u00-21u00 Geen gaas op een ander zonder Alexander
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