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Voorwoord 

Beste ouders, scouts en gidsen, 

 

Dit stel-je-voorboekje is een extra editie van het 

maandelijkse Huberke van de HDB-scouts.  
Het bevat allerlei nuttige weetjes over onze 
leidingploeg. Naast adressen en 
telefoonnummers vindt u ook van ieder van ons 
een fotootje terug. Op die manier kan u op onze 
namen ook een gezicht plakken.  
  

U kent ons vast als een bende 
enthousiastelingen die elke zondag opnieuw, 

samen met de leden, het beest uithangen. Als 
leiding willen we echter meer doen dan dat. We 
bieden u graag een luisterend oor en een 
helpende hand aan. Vragen zijn er immers om beantwoord, problemen om 

opgelost en schouderklopjes om geapprecieerd te worden. Houd u niet in; wij 
zijn paraat! 
  
Dit jaar is het jaarthema “Minder Is Meer”, minder verspilling, minder 
weggooien, meer hergebruiken, meer recycleren! Deze waarden zullen dit jaar 
extra in de verf worden gezet. 

 
Tot slot willen we u graag nog bedanken voor het vertrouwen dat u in ons 

stelt. Dat vertrouwen willen we graag beantwoorden met een stevige portie 
inzet, verantwoordelijkheid en enthousiasme. 
  

Dank u wel en alstublieft. 

Een stevige linker, 
de leiding 
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SCOUTING: VRIJE TIJD DIE NIET 
VRIJBLIJVEND IS 

Met uw keuze voor de HDB kiest u voor scouting. Dat is een goede keuze. 
Want scouting wil meer zijn dan spel en plezier. Als leiding hebben wij een 
ideaalbeeld voor ogen: via onze werking willen wij meewerken aan een 
rechtvaardige wereld. En we zien dat zo: Speels en met een groot hart voor 
avontuur wil onze groep een plek zijn waar onze leden zich kunnen 
ontplooien tot gelukkige mensen met een eigen visie en respect voor anderen. 

We zijn niet verlegen om een vleugje spiritualiteit en niet vies om onze 
handen uit de mouwen te steken. Het hoofd in de wolken, de voeten op de 
grond. 
Scouting, het is iets van je grenzen verleggen en geen toegang verlenen aan 

vooroordelen. En daarom is het zo tof, want het gaat om mensen, gevoelens, 
om optimisme en engagement, om zoveel positieve dingen. Scouting is een 

droom van jonge mensen voor jonge mensen. Die uitdaging gaan wij aan. 
Met vallen en opstaan. 

 
vrij naar Kijk op scouting van Jan Van Reusel e.a. 

SCOUTING OP MAAT 

Wij willen ons project scouting voor zoveel mogelijk mensen openstellen, en 

zijn er constant mee bezig ons af te vragen welke grenzen er nog bestaan die 

mensen ervan kunnen weerhouden om op te gaan in scouting. Een van die 
barrières is zeker de financiële factor. Hoewel wij er bij de HDB prat op gaan 
qua financiële bijdrage nooit meer dan het absoluut noodzakelijke te vragen, 
beseffen we zeker dat onze prijzen voor sommige mensen soms een probleem 
opleveren, zeker bij grote gezinnen en dure (buitenlandse?) kampen.  

Gelukkig bestaat er al enkele jaren een fonds Scouting op Maat, dat ons 
toelaat aan mensen die dit nodig hebben een verminderde prijs te vragen. 
Bij deze willen we jullie uitnodigen om, als je dit nodig acht, hiervan gebruik 
te maken. Spreek de takleiding aan, of onze vertrouwenspersoon: 
groepsleider Florian Van Tricht. Aarzel niet, want geld mag absoluut geen 
barrière zijn voor mensen die het spel van scouting willen meespelen! 
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DE TAKWERKING 

De HDB is aangesloten bij het Verbond Scouts en Gidsen 
Vlaanderen. Hierbinnen worden de leden verdeeld in zes 
verschillende leeftijdsgroepen of takken. Dit zijn ze: 
 

Kapoenen, de zes- tot achtjarigen, proeven voor het eerst van 
scouting. Zij laten hun fantasie de vrije loop en ontdekken al 
spelend de wereld en de mensen die er rondlopen.  
Zij komen elke zondag van 14.00-17.00 samen in het 
Scholierenhof, Voordries 31. 
 

Welpen, zijn tussen acht en elf jaar oud. Ze hebben een neus voor 
avontuur en spanning. De jungle is hun speelterrein en de horde 
hun veilige thuisbasis. 
Welpen vergaderen op zondag van 14.00-17.00 in de Parochietuin, 
Achterdries 52. 
 
Jogi’s, de elf- tot veertienjarigen, leren, als echte padvinders, 
sjorren en tenten opzetten, dit alles gekruid met een stevige portie 
spel. 
Hun thuisbasis bevindt zich in de E. Claeyslaan. Zij vergaderen 

’s zondags van 14.00-17.30. 
 

Givers, zijn tussen veertien en zeventien. Ze willen het allemaal 
anders doen en krijgen daar bij de scouts voldoende ruimte voor. 
Zij zien elkaar elke zondag van 14.00-17.30 in het Scholierenhof, 
Voordries 31. Of anders vermeld door de leiding. 
 
Jinners, zeventien- en achttienjarigen, denken bij de districtsjin 
na over hun engagement binnen scouting. Ze gaan grote 
uitdagingen aan en genieten met volle teugen.  
 

Leiding, is minstens achttien jaar en kiest er bewust voor om elke 
week opnieuw, samen met de andere takken, het spel van scouting 
te spelen. Elke zondagavond vanaf 20.00 praten ze bij in de stam, 
Achterdries 52. 
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WEEKEND EN OP KAMP 

 
 

Een paar keer per jaar duurt 
het scoutsplezier langer dan 

één zondag per week. Een 
weekend en een kamp zijn 

telkens opnieuw een groot, 
plezant avontuur. 

 
Elke tak gaat minstens één 

keer per jaar op weekend. De precieze data worden ruim op 
tijd in ’t Huberke meegedeeld. 

 
Elke tak gaat natuurlijk ook op kamp. Kapoenen en Welpen 

slapen nog in een gebouw, de jogi’s en givers slapen in tenten. 
De traditie schrijft voor dat wij elke 5 jaar ook op groepskamp 

gaan, om de verjaardag van onze scouts te vieren. De laatste 
maal was in 2015, toen we in Graide ons 95-jarig bestaan 

vierden! 
 

 
Elke 3 jaar gaan de givers ook op 

buitenlands kamp. Vorige keer bracht de 
reis hen naar Montenegro, we zijn 

benieuwd naar waar ze de volgende keer 
gaan!  

 
Meer over onze kampen leest u in één van 

de volgende Huberkes, wanneer alle 

details bekend zijn.  
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DE GROEPSLEIDING 

Voornaam: Florian 
Achternaam: Van Tricht 
Adres: Peter Benoitlaan 123 
GSM: 0499766650 
Wat houdt leiding zijn voor 
jou in?: Naast de praktische 
zaken regelen er ook voor zorgen dat 
iedereen zich thuis voelt in de groep. 
Groepsleiding ben je altijd en het is dan ook 
belangrijk om steeds een goed voorbeeld te 

zijn voor de groep.  
Geboortedatum: 1997-01-17 
Studies: daar wil ik het nu niet over hebben 
Hobby's: ja: leiding motiveren, ambeteren, claustrofoberen, 
retourneren, fourageren, ... 
Totemnaam: Joviale Hippo #jovialenippo 
 

Voornaam: Jef 
Achternaam: Vermeire 
Adres: Vredestraat 42 
GSM: 0485743842 
Wat houdt leiding zijn voor jou in?: 
Ook al is het een jaar te vroeg, ik kijk 
enorm uit naar 100 jaar HDB en hoop 
samen met mijn drie collega's er het 
grootste feest dat scouts en gidsen 
Vlaanderen ooit zag van te maken.  
Verder heb ik veel zin in komend 

scoutsjaar als 2e jaar groepsleiding. Na het eerste jaar denk ik dat 
we al iets meer valkuilen gaan kunnen ontlopen om ervoor te 
zorgen dat alles super vlot draait dit jaar. 
Geboortedatum: 1997-01-14 
Studies: Momenteel nog op zoek, alle tips zijn welkom op 
bovenstaand gsm nummer 
Hobby's: Scouts, obviously, basket, muziek 
Totemnaam: Trouwe Slangehalsvogel 
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Voornaam: Joenes 
Achternaam: Blancquaert 
Adres: Wazenaarstraat 7 9050 
Ledeberg 
GSM: 0483086798 
Wat houdt leiding zijn voor jou in?: 
De leidingsploeg ondersteunen met 
raad en daad. Organiseren, 
vergaderen, representeren, 
stimuleren, dineren, chalarmeren, ... 
maar vooral amuseren! 

Geboortedatum: 1996-07-08 
Studies: Leerkracht Geschiedenis-Informatica 
Hobby's: Quizzen, muziek maken (check my soundcloud, bro), 
podcasts luisteren, groepsfeesten organiseren, plaatjes draaien. 
Totemnaam: Marineblauw Zonovergoten Schrandere Manenwolf 
 

Voornaam: Maarten 
Achternaam: Malfliet 
Adres: Ankerslaan 41, 9050 Gentbrugge 
GSM: 0493567277 
Wat houdt leiding zijn voor jou in?: Het 
groepsleidingsteam is een vast team dat 
meestal maar dan 1 jaar hetzelfde blijft. 
Vorig jaar begonnen we met ons eerste jaar 
van de 3. Dit jaar starten we aan ons 

tweede jaar, we zijn al wat ingedraaid, de foutjes kunnen er uit 
en we kunnen ons volledig storten op de voorbereidingen van 100 
jaar HDB. 
Geboortedatum: 1996-07-09 
Studies: Ik werk als fietsenmaker 
Hobby's: Fietsen (maken), plaatjes draaien op feestjes en SCOUTS 
NATUURLIJK!!! 
Totemnaam: Volhardende Olifant 
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DE KAPOENENLEIDING 

 
Voornaam: Oona 
Achternaam: 
Wybaillie 
Adres: Lededries 7 
9050 Ledeberg  
GSM: 0495253358 
Wat houdt leiding zijn voor jou in?: 
Me super amuseren met een 

fantastische bende! 
Geboortedatum: 1999-12-21 
Studies: Spanjaard worden (Taal en letterkunde: Engels-Spaans) 
Hobby's: piano spelen, tokkelen op mijn gitaar, boeken lezen, films 
kijken, toch een 11e keer van FRIENDS genieten en last but not least 
SCOUTS 
 

Voornaam: Marie 
Achternaam: Claeys 
Adres: E. Verhaerenlaan 56  
GSM: 0494223404 
Wat houdt leiding zijn voor jou in?: Kapoenen 
betekenen zoveel voor mij dat ik hier te weinig 
plaats heb om het op te schrijven. 
Geboortedatum: 1999-06-07 
Studies: Vroedkunde 

Hobby's: Veel te veel 
Totemnaam: Beminnelijke apella 
 

Voornaam: Junot 
Achternaam: Mattelaer 
Adres: Houw 10 9050 Gentbrugge  
GSM: 0485108595 
Wat houdt leiding zijn voor jou in?: 
kapoenenleiding geven : Er voor zorgen dat 
de kapoenen een jaar vol avontuur en plezier 
beleven. 
Geboortedatum: 1999-12-03 
Studies: Houtbewerking  

Hobby's: drum, hockey, surfen  
Totemnaam: duldzame sneeuwuil 
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Voornaam: Mathilde  
Achternaam: Pringiers 
Adres: rozebroekstraat 94 
GSM: 0491464818 
Wat houdt leiding zijn voor jou in?: 
Kapoenen zijn echt een super leuke tak, ze 
hebben veel fantasie en een grenzeloos 
enthousiasme. Ze zijn de jongste van de 
scouts, dit maakt ze nog leuker. Het lijkt me 
een uitdaging om die allerjongsten doorheen 

hun eerste scoutsjaren te loodsen 
Geboortedatum: 1998-08-24 
Studies: 2de bach kinesitherapie  
Hobby's: volleybal, een beetje muziek en scouts!!!!! 
Totemnaam: aanminnige vink 
 

Voornaam: Robbe 
Achternaam: Crampe 
Adres: Hélène Maréchalhof 2 
GSM: 0477366671 
Wat houdt leiding zijn voor jou in?: Als 
kapoen vind ik het belangrijkste dat je 
op een speelse manier ontdekt hoe het 
is om een scout te zijn. Natuurlijk is het 
ook belangrijk dat je veel vriendjes en 

vriendinnetjes maakt. 
Geboortedatum: 1998-10-05 
Studies: Elektronica - (ICT) 
Hobby's: Scouts, fietsen, soms lopen 
Totemnaam: lankmoedige coëndou 

 
Voornaam: Jade 
Achternaam: Philippeth 
Adres: forelstraat 83 9000 Gent 
GSM: 0479084978 
Wat houdt leiding zijn voor jou in?: Elke 
zondag voor de allercoolste kapoenen een 
epic vergadering houden en ervoor zorgen dat 
ze zich geen minuut vervelen bij de scouts! 
Geboortedatum: 1999-09-29 
Studies: 2e bachelor Geschiedenis 

Hobby's: scouts (duh), skiën, dollen en dineren met vrinden 
Totemnaam: Fonkelend Olijfgoude Jofele Poolvos 
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Voornaam: Anna 
Achternaam: Malfliet 
Adres: Ankerslaan 41, 9050 Gentbrugge 
GSM: 0495362160 
Wat houdt leiding zijn voor jou in?: Ik kijk er 
naar uit om samen met de kapoenen ons elke 
zondag volledig te laten gaan, nieuwe 
kapoentjes laten voelen hoe tof de scouts is, 
veel nieuwe vrienden te maken en vooral om 
ons samen rot te amuseren. 

Geboortedatum: 2000-07-03 
Studies: sociaal werk 
Hobby's: afspreken met de vrienden, af en toe eens lopen of 
zwemmen, films/series checken + scouts natuurlijk!!!! 
Totemnaam: zonnig olijfgroene levendige oeakari  

 

DE WELPENLEIDING 

Naam: Akela 
Adres:rozebroekstraat 94  Sint-
Amandsberg 
GSM: 0496977171 
Wat houdt leiding zijn voor 
jou in?: De welpen zitten vol energie, paraat om 
zich elke zondag volledig uit te leven. Ze staan 
open voor nieuwe uitdagingen en laten zich 
volledig gaan. Ze zijn al iets eigenwijzer, maar 

hebben ook nog veel fantasie. Ik kijk er al 
naar uit om me opnieuw elke week te amuseren met hen. 
Geboortedatum: 1998-08-24 
Studies: 2e bach  Revaki 
Hobby's: Gitaar, volleybal en scouts natuurlijk 
Totemnaam: Naarstige spitssnuitdolfijn 
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Naam: Kaa  
Adres: Sint-Simonstraat 17  
GSM: +32 471 57 08 72 
Wat houdt leiding zijn voor jou in?: De leeftijd 
van de welpen is ideaal. Ze zitten nog vol 
avontuur en fantasie waardoor je ze gemakkelijk 
kan meetrekken in leuke spelen. 
Geboortedatum: 2000-11-18 
Studies: 1e bachelor informatica 

Hobby's: Informaticadingen doen 
Totemnaam: Subtiele Zeehond 
 
 

Naam: Bagheera 
Adres: Peter Benoitlaan 123, 9050 Gentbrugge 
GSM: 0499766650 
Wat houdt leiding zijn voor jou in?: De welpen 
zijn enthousiast, speels en hebben een rijke 
fantasie. Net als ik. Ik ben dan ook fier dat ik 
samen met hen op avontuur kan gaan iedere 
zondag! Jongens en meisjes: Bagheera is 
back!!!  
Geboortedatum: 1997-01-17 

Studies: Jah... 
Hobby's: Scouts, groepsleiding zijn, dingen maken, affiches 
ontwerpen, takraden, al mijn geld tellen, cola drinken. 
Totemnaam: JOVIALE HIPPO #jovialenippo 
 

 
Voornaam: Jacala 
Adres: Bernheimlaan 33 9050 Gentbrugge 
GSM: +32489434476 
Wat houdt leiding zijn voor jou in?: Na een 
heerlijk jaar kapoenenleiding geweest te zijn, 
ben ik helemaal klaar om een jaar vol 
avonturen bij de welpen te beleven! Ons elke 
zondag rot amuseren en een fantastisch kamp 
tegemoet gaan, ik heb er al zin in!! 

Geboortedatum: 1999-04-09 
Studies: Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie 
Hobby's: babysitten, met vrienden afspreken, dinertjes houden, af en 
toe eens gaan zwemmen, scouts, et cetera 
Totemnaam: Parmante Zwaan 
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Naam: Raksha 
Adres: Forelstraat 83 9000 Gent  
GSM: 0477 04 24 77  
Wat houdt leiding zijn voor jou in?: WELPEN 
ZIJN MIJN FAVORIETE CREATUREN Ketchup of 
mayo? JOPPIEEEE!!!  
Geboortedatum: 1998-02-05 
Studies: Revalidatiewetenschappen en 
kinesitherapie 

Hobby's: Scoutssss, pianotoetsen bespelen, Shetlandponyrijden, skiën, 
beetje babysitten, af en toe een feestje, takraden en 
groepsraden bijwonen 
Totemnaam: Helder  ivoorgroene Kittige Secretarisvogel 

 
 
Naam: King Louie 
Adres: Tineke Van Heulestraat 5 
GSM: 0487709763 
Wat houdt leiding zijn voor jou in?: Elke 
zondagnamiddag ravotten met energieke en 
fantasierijke welpen? Beter dan dat krijg je het 
niet! 
Geboortedatum: 1998-04-18 

Studies: Toegepaste Informatica (Computernerd) 
Hobby's: Scouts, Voetbal 
Totemnaam: Schalkse Steenarend 
 

Voornaam: Chikai 
Adres: Adolf Baeyensstraat 13, 9040 Sint-
Amandsberg 
GSM: 0498270874 
Wat houdt leiding zijn voor jou in?: Als de 
vijfde telg in mijn clan is het mijn taak om 
elke zondag er met plezier te staan voor de 
welpjes! Ik dacht nu toch wel echt dat de 
deadline voor dit boekje iets later lag. 
Daarom beloof ik vanaf nu altijd op tijd te 

zijn! Ik word het nieuwe favorietje van de redactie! 
Geboortedatum: 1998-06-23 
Hobby's: Mailen met de redactie van de HDB, het Huberke lezen en 
respecteren, en SCOUTS!! 
Totemnaam: Bloedmaanzilvere Fiere Moeriki 
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DE JOGILEIDING 

 

Voornaam: Bettie 
Achternaam: Samain 
Adres: Emiel Verhaerenlaan 3, 
9050 Gentbrugge 
GSM: 0487 94 89 09 
Wat houdt leiding zijn voor jou in?: Elke week 
zorgen dat de jogi's een leuke zondag hebben en 
mij zelf ook amuseren natuurlijk!  
Ze zijn al wat ouder en zetten hun eerste stappen 
naar zelfstandigheid! Tijd om gekke spelen te 

verzinnen, leren sjorren en vuur maken. Een ideale combinatie! 
Geboortedatum: 1999-04-19 
Hobby's: Paardrijden en scouts 
Totemnaam: Vurigkarmijnrode uitbundige coati  
 

Voornaam: Jeroen 
Achternaam: Pockelé 
Adres: Ploegstraat 14 
GSM: 0479830419 
Wat houdt leiding zijn voor jou in?: Met de jogi's 
ravotten, vuil worden en plezier maken maar ze 
ook nieuwe scouts technieken leren of geleerde 
technieken helpen te verbeteren. 

Geboortedatum: 2019-03-09 
Studies: leerkracht secundair geschiedenis/bio 
Hobby's: scouts, films en series kijken en kinderen ambeteren  

Totemnaam: Royale Aboe 
Voornaam: Lucas 
Achternaam: Suykens 
Adres: Oude Brusselseweg 28  
GSM: 0493545508 
Wat houdt leiding zijn voor jou in?: Plezier 
maken en momenten beleven die ik nooit wil 
vergeten 
Geboortedatum: 2000-11-06 
Studies: Publiciteit Grafiek 
Hobby's: Scouts, gamen, uitgaan 
Totemnaam: Goedwillige Bintoerang 
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Voornaam: Milan 
Achternaam: Callebaut 
Adres: Weverboslaan 2 
GSM: 0471065411 
Wat houdt leiding zijn voor jou in?: Elke 
zondag mij volle bak amuseren... aaaahhh 
nee ik moe leiding geven aan de jogi’s  fffff 
Geboortedatum: 1998-04-13 

Studies: Voedings en dieetkunde 
Hobby's: Scouts, jogi’s pesten 
Totemnaam: Krachtige Argali 
 

Voornaam: Rebecca 
Achternaam: Bruylandt 
Adres: Overwale 40 bus 20 9000 Gent 
GSM: 0494175721 
Wat houdt leiding zijn voor jou in?: De leden 
zelfstandiger maken, samenwerken in 
patrouilles, avontuurlijke dingen beleven, 
uitdagende spelletjes spelen, leren sjorren, 
tenten opzetten... 
Geboortedatum: 1999-02-23 

Studies: Farmaceutische wetenschappen 
Hobby's: scouts, lopen, zwemmen, afspreken met vrienden, lezen 
Totemnaam: Ingetogen Nachtegaal 
 

Voornaam: Ruben 
Achternaam: Pieters 
Adres: Weverboslaan 47 
GSM: 0494244474 
Wat houdt leiding zijn voor jou in?: Na twee 
jaar welpenleiding wil ik me wat meer 
verdiepen in het echte scoutsleven en terug 
ervaring opdoen met het koken op 
zelfgemaakte vuren, kaartlezen en nog veel 
meer en deze kennis doorgeven aan de jogi's. Ik 
sta al te popelen voor de nieuwe activiteiten 
die ik kan doen samen met de jogi's. 
Geboortedatum: 1998-04-30 

Studies: ergotherapie 
Hobby's: naar mensen staren tijdens een lange busrit, schapen tellen 
voor het slapengaan 
Totemnaam: goedsmoedse simoeng 
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Voornaam: Servaas 
Achternaam: Van Tricht 
Adres: Peter Benoitlaan 123 
GSM: 0483637719 
Wat houdt leiding zijn voor jou in?: Samen 
met de jogi's vuur maken, sjorconstructies 
maken en er een superleuke groep van 
maken! Oja, ook nog een superleuk jaar en 
een fantastisch kamp beleven! 

Geboortedatum: 1998-11-05 
Studies: 3de bachelor in de sociologie 
Hobby's: hobo spelen, in een orkest spelen, af en toe eens lopen, 
afspreken met vriendjes en vriendinnetjes en scouts! 
Totemnaam: atlantisch kopergrijze zachtmoedige 
stekelstaarteekhoorn 
 

DE GIVERLEIDING 

 

Voornaam: Dries 
Achternaam: Van 
Mullem 
Adres: Kerkstraat 143 
9050 Gentbrugge 
GSM: 0474903019 
Wat houdt leiding zijn voor jou in?: Ik 
geef nu al een paar jaar giverleiding en ik 
heb er elk jaar meer en meer zin in! Met 
een zooitje ongeregeld op stap gaan, is 
altijd een avontuur. Soms lastig, maar 

bijna altijd dé max! Giverleiding zijn is de moeilijke balans tussen 
vriend en leiding zijn. Givers zijn wild en tam, braaf en stout, rebels 
en volgzaam, avontuurlijk en lui, chaud en froid... En dit jaar wordt 
ons grootste avontuur: buitenlands kamp! 
Geboortedatum: 1997-08-07 
Studies: Politieke Wetenschappen 
Hobby's: Dabben, teennagels verzamelen, fortnite dansjes doen in 
publieke plaatsen, eten en natuurlijk scouts! 
Totemnaam: Tierige Spreeuw 
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Voornaam: Jef 
Achternaam: Vermeire 
Adres: vredestraat 42 
GSM: 0485743842 
Wat houdt leiding zijn voor jou in?: Na een geslaagd 
jaar met leuke weekends, een leuk kamp, een 
geslaagde fuif ben ik klaar voor een jaar met 

buitenlandskamp. Givers entertainen is een hele uitdaging die ik graag 
aanga dus ik kijk er enorm naar uit. 
Geboortedatum: 1997-01-14 
Studies: momenteel nog niets, tips mogen altijd naar bovenstaand gsm 
nummer gestuurd worden 
Hobby's: scouts, LOHIES, basket en muziek 
Totemnaam: Trouwe Slangehalsvogel 
 

Voornaam: Jente 
Achternaam: Goddemaer 
Adres: Zingemkouterstraat 63, 9040 Sint-
Amandsberg 
GSM: +32484842865 
Wat houdt leiding zijn voor jou in?: Na twee 
jaar jogileiding was het eens tijd voor iets 
anders. Givers zijn enorm creatief en energiek, 
en het is een echte uitdaging om dat bij hen 

naar boven te halen. Ik heb er alvast enorm veel zin in! 
Geboortedatum: 1997-01-21 
Studies: Master Taal- en Letterkunde: Engels 
Hobby's: Nieuwe muziek ontdekken, een eindje gaan lopen, gitaar 
spelen, filmtrivia bovenhalen, historische personen raden en scouts! 
Totemnaam: Ochtendzonzilvere Klibberige Beo 

Voornaam: Kevin 
Achternaam: Dauwe 
Adres: Oscar Roelsstraat 12, 9050 
GSM: 0478904859 
Wat houdt leiding zijn voor jou in?: Weer 
een jaar vol leute en getier. Met z'n bende 
is dat alleen maar plezier. Elke zondag 
klaarstaan om de givers te entertainen en 
de boel op stelten te zetten. 
Geboortedatum: 1996-12-15 
Studies: Chemie 

Hobby's: Scouts ofcourse, DJ&muziek, fitness, lopen 
Totemnaam: Avondzon kristal witte Aangename Mungo 
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Voornaam: Orphée 
Achternaam: De Vydt 
Adres: Adolf Baeyensstraat 13, 9040 Sint-
Amandsberg 
GSM: 0495 931 986 
Wat houdt leiding zijn voor jou in?: Als de 
vierde telg in mijn clan is het mijn taak om 
elke zondag er met plezier te staan voor de 
givers! Ik dacht trouwens toch echt dat de 
deadline voor dit boekje later lag. Daarom 

beloof ik vanaf nu altijd op tijd te komen, en anders zijn het Fristi's op 
mijn kosten! Ik word het nieuwe favorietje van de redactie! 
Geboortedatum: 1969-10-17 
Hobby's: Skeeleren, rijden met m'n Heely's, scooteren, steppen, 
autopedden, skaten met de coole kids,  
Totemnaam: Mokkabeige Traagse Lijster  

 
Voornaam: Maarten 
Achternaam: Malfliet 
Adres: Ankerslaan 41, 9050 Gentbrugge 
GSM: 0493567277 
Wat houdt leiding zijn voor jou in?: 
Ondertussen is het m'n derde jaar als 
giverleiding. Na 2 mooie kampen, 2 

prachtige edities van onze giverfuif U Ma en verschillende beestige 
activiteiten hoop ik dit jaar deze trend verder te zetten, met als kers 
op de taart een fantastisch buitenlands kamp 
Geboortedatum: 1996-07-09 
Studies: Ik werk als fietsenmaker 
Hobby's: Fietsen (maken), plaatjes draaien op feestjes en SCOUTS 
NATUURLIJK!!!!! 
Totemnaam: Volhardende Olifant  
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Voornaam: Zarah-Louisa 
Achternaam: Caen  
Adres: Gouvernementstraat 44 
GSM: 0491/ 22.76.54 
Wat houdt leiding zijn voor jou in?:  
Dit jaar wordt officieel mijn laatste jaar 
leiding geven, en er is geen betere manier 
om dat af te sluiten dan met een oude 
generatie welpjes. Een laatste keer shinen 
op zondag vol plezier en vertier, een zwaar 

chaud fuif -genaamd "U MA"- organiseren, financiële acties op gang 
trekken en last but not least een avontuurlijk buitenlands kamp 
beleven.  Dit jaar met jullie wordt (hopelijk) onvergetelijk! 
Geboortedatum: 1993-03-30 
Studies: Het leven is een studie 
Hobby's: "vlantikoe!, vlantikoe!"-  "HDB !!!" 
Totemnaam: Frishoningoranje Levenslustige Spreeuw  
 

DE MATERIAALMEESTERS 

 

Voornaam: Brico 
Achternaam: Gamma 
Adres: Werkstraat 11 
GSM: 0471234567 
Wat houdt leiding zijn voor jou in?: Achter de 
schermen werken is het leukste! Niemand weet 
wat je exact doet en dat houden we graag zo! 
Hopelijk komen er in onze tak veel nagelnieuwe 
leden bij. 

Geboortedatum: 1998-09-08 
Studies: Bob de Bouwer school 
Hobby's: Scoop wassen  
Totemnaam: Kranige Papegaaitang 
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Voornaam: Joenes 
Achternaam: Blancquaert 
Adres: Friedrich Engelsstraat 1848 
GSM: 0483086798 
Wat houdt leiding zijn voor jou in?: Een spook 
waart door de HDB... De eeuwenoude 
dialectische strijd tussen het materiaal en 
leiding zal op lange termijn leiden tot nieuwe 
structuren binnen het materiaalkot. Ik als 
materiaalmeester neem een belangrijke taak 

op mij om het materiaal te ondersteunen in hun ontvoogdingsstrijd. 
Alle machten van de scouts hebben zich tot een heilige drijfjacht 
tegen ons materiaal verbonden, slordige kapoenen, gewelddadige 
welpen, vergeetachtige jogi's, en luie givers. Maar hun ondergang en 
de zege van het materiaal zijn even onvermijdelijk. 
Geboortedatum: 1917-05-01 
Studies: Master Historisch Materialisme 
Hobby's: Manifesten schrijven, agiteren, google forms invullen 
Totemnaam: Stergeelrode Sociale Marxkreel 
 

 
Voornaam: Jordie 
Achternaam: Watté 
Adres: Lieven Duvoselstraat 1, 9050 
Gentbrugge 
GSM: 0473190870 
Wat houdt leiding zijn voor jou in?: 
In mijn zesde jaar in de HDB-
leidingsploeg ga ik een nieuwe 

uitdaging aan. Samen met het materiaal ga ik op zoek naar de 
geschiedenis van de bijl, de opgewondenheid van het sjortouw en de 
vurigheid van de gasbekkens.  
Geboortedatum: 1995-02-05 
Hobby's: Vrijwillig brandweerman 
Totemnaam: Schaduw-Smaragd-Groene Bedreven Bever 
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Voornaam: Matthew 
Achternaam: De Meester 
Adres: Landjuweelstraat 9, 9050 Ledeberg 
GSM: 04 ziede van hier 
Wat houdt leiding zijn voor jou in?:  
Een schijnstootje een paar plaagstootjes 
ik kom van links hij komt van rechts 
ik ga binnendoor ik pak ’m 
hij gaat op z’n kont voor 3 rojen, 
zeg: maak m’n handschoenen los. water 

zegt: toon zelfbeheersing. 
zeg: maak m’n handschoenen los. water 
zegt: toon zelfbeheersing 
zeg: krijg de kelere - censuur 
met je zelfbeheersing. water. 
Geboortedatum: 1998-02-28 
Hobby's: Scouts, lassen, denk ik, airsoft verzamelen, Fortnite spelen 
Totemnaam: Diep Woud Paarse Originele Bizon 
 

KAS 

 

Voornaam: Bill 
Achternaam: Jetten 
Adres: Lippenslaan, Knokke 
GSM: 04 da ziede van hier 
Wat houdt leiding zijn voor jou in?: Geld is het 
enige wat telt. Tel ik het geld niet, dan zwem ik 
erin!  
Geboortedatum: 2012-12-20 
Studies: Zelfstudie : belastingen ontwijken 

Hobby's: Aandelen kopen, brol verkopen met winst, boeken lezen 
zoals "miljonair worden voor dummies" 
Totemnaam: Ace-of-spadesgouden Gierige Wezel 
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Voornaam: Hendrique 
Achternaam: L'argendaise 
Adres: Welk adres? Ik heb veel adressen... 
GSM: Contacteer mijn management 
Wat houdt leiding zijn voor jou in?: Het 
financiële schip van de HDB-scouts zonder 
schipbreuken door de woelige wateren van de 
economische branding leiden is mijn prioriteit. 
Dit jaar neem ik voor het eerst een stagiair in 
dienst, Bill. Zijn taken zijn vooral het praktisch 
uitvoeren van alle transacties binnen het kader 

dat ik hem bied. Bill is de matroos, ik de kapitein van het schip.  
Geboortedatum: 1969-08-21 
Studies: Master financiële scheepvaart, Bachelor bankieren 
Hobby's: Ons stagiairke rosse centen laten tellen, Crelan bezoeken, 
het monetair fonds van de chiro onder druk zetten. 
Totemnaam: Diamantzilveren vergulden Goudhaan 
 

LEDENBEHEER 

 

Voornaam: Hannah  
Achternaam: Bruylandt 
Adres: Overwale 40/8, 9000 Gent 
GSM: 0493781048 
Wat houdt leiding zijn voor jou in?: 
(ledenbeheer dus) Mailen met ouders, 
kinderen inschrijven, de leiding helpen met 
vragen over de groepsadministratie.  
De leden beheren is echt supertof, echt leuk 
om de verjaardagen van alle leden vanbuiten 

te leren, en direct te weten wie een allergie heeft voor iets! De 
groepsadministratie heeft geen geheimen meer voor mij! 
Geboortedatum: 1996-08-30 
Studies: doctoraat in groepsadministratie van Scouts en Gidsen 
Vlaanderen 
Hobby's: leden verplaatsen van tak, verjaardagen vanbuiten leren, 
beetje zingen en andere instrumenten leren en oh ja, scouts! 
Totemnaam: Sintelsaffieren Trouwhartige Flicka 
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DE STAMLEIDING 

Voornaam: Hannah 
Achternaam: Bruylandt 
Adres: Achterdries 52, 'de 
stam' 
GSM: 0493781048 
Wat houdt leiding zijn voor 
jou in?: De leiding een toffe avond bieden na 
het leiding geven! Toffe stams organiseren, 
beetje zagen over de poef, een muzieksken 
opleggen, een afwaske doen. MEGA COOL 
GEWOOOON! 

Geboortedatum: 2018-08-30 
Studies: iets in avondonderwijs met muziek of foto's.  
Hobby's: Frigo's aanvullen, poef uitrekenen, drank bestellen, data van 
chips zakjes checken, laat gaan slapen op zondagavond 
Totemnaam: Sintelsaffieren Trouwhartige Flicka 
 

Voornaam: Ine 
Achternaam: Delanghe 
Adres: Draversstraat 50, 9040 Sint-
Amandsberg 
GSM: +32476701589 
Wat houdt leiding zijn voor jou in?: 
Na een intensief maar wel zalig jaar 
leiding te geven aan de jinners van 
Gent-Oost én op zondag stamleiding te 

zijn dacht ik zo stilletjes in mijn hoofd ... 1 jaar jin is meer dan 
voldoende, maar nog 1 jaartje stamleiding zijn kon ik niet laten. Een 
babbeltje slaan met actieve, oud en zéér oude leiding en hen drankjes 
serveren doe ik graag. Ik vind de stamgasten DE MAXXXXXXX 
Geboortedatum: 1995-05-07 
Studies: werkaanbiedingen zijn welkom!! 
Hobby's: Jaja nog steeds scouts maar wel met nog even veel LIEFDE! 
En vanaf dit jaar meer proberen golfsurfen en yoga eens testen! 
Totemnaam: Diep lavendelrode lustige Agame 
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Voornaam: Lowiekz 
Achternaam: Vanquatemz 
Adres: Achterdriesz 22, 9050 Gentbruggez 
GSM: 0476 86 71 33 misschien 
Wat houdt leiding zijn voor jou in?: Stamz 
gevenz iz coolz. Ikz wilz iedereenz bedienenz. 
Totz opz dez startdagz 
Geboortedatum: 1996-03-24 
Hobby's: Drukken 
Totemnaam: Shwaggende Eekhoorn 
 

 
Voornaam: Draco 
Achternaam: Malflietus 
Adres: Riverside, Iowa 
GSM: Ja, nen grijze, voorwa? 
Wat houdt leiding zijn voor jou in?: Ik maak 
graag drankjes om mensen te mis- en 
verleiden, hihihi. 
Geboortedatum: 1980-06-05 
Hobby's: Met mijn toverstokje zwaaien, 
meester Frodo dragen, mijn phaser op stun 

zetten, nOObz pwnen op Fortnite, just build lol 
Totemnaam: Hot pink bibberende olifant 
 

DE REDACTIE 

Voornaam: Fred 
Achternaam: Jones 
Adres: Mystery street, 
Coolsville 
GSM: Wil je wel weten, he? 
Wat houdt leiding zijn voor jou in?: Elke 
maand de leiding overtuigen om een 
maandprogramma te schrijven is een grote 
avontuur dan al onze gevaarlijke reizen met 
de Scooby-gang. Het Huberke voltooien is 
mijn heilige graal. 

Geboortedatum: 1997-01-21 
Studies: Master in de Archeologie 
Hobby's: Slechteriken ontmaskeren, komma's plaatsen, censureren, 
weglopen van Florian, de grootste slechterik van ze allemaal 
Totemnaam: Beachblond Onbevreesd Schrijverken 
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Voornaam: Shaggy 
Achternaam: Rogers 
Adres: Coolsville, yo 
Wat houdt leiding zijn voor jou in?: Mijn allerliefste 
oma 
heeft een winkeltje met snoep 
Migrain dat is mijn baas 
door hem draait alles in de soep 

Geboortedatum: 2345-02-01 
Hobby's: Rondhangen met mijn hond, boekjes schrijven, fristi drinken 
Totemnaam: Jeukende Vlo 

Voornaam: Scooby 
Achternaam: Doo 
Adres:  
GSM:  
Wat houdt leiding zijn voor jou in?: Waf Waf 
. Woef Waf Woef / Woef Waf Waf Waf . Waf . 
Woef Waf / Waf Waf Waf . Waf . Waf Woef 
Waf . Waf Waf Waf Woef . Waf Woef . Waf 
Woef . Waf Waf Waf 

Geboortedatum: 1998-11-05  
Studies: Waf Waf Waf Waf . Woef Woef Woef . Woef Waf . Woef Waf 
Waf . Waf . Woef Waf . Waf Waf Waf . Woef Waf Woef Waf . Waf Waf 
Waf . Woef Woef Woef . Woef Woef Woef . Waf Woef Waf Waf 
Hobby's: Woef Waf Waf Waf . Waf Woef Waf Waf . Waf Woef . Waf 
Waf Woef Waf . Waf Waf Woef Waf . Waf . Woef Waf 
Totemnaam: Trouwe Duitse Dog  

 
Voornaam: Velma 
Achternaam: Dinkley 
Adres: Ergens in Coolsville 
GSM: Nope 
Wat houdt leiding zijn voor jou in?: Yo, hier zijn 
we weer, de schrik van alle dieven, net als 
kattenkwaad vechten tegen misdaad 
Hier zijn we weer, met ons valt niet te sollen want 
wij zijn de peperbollen. 

1,2 dieven en gangsters 
3,4 misdadigers en oplichters 
Geboortedatum: 1964-02-29 
Hobby's: Oranje, brillen, redigeren pot vol koffie! 
Totemnaam: Smelly Cat 
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Voornaam: Daphne 
Achternaam: Blake 
Adres: Coolsville, dawg 
GSM: Nein 
Wat houdt leiding zijn voor jou in?: 5,6 altijd op 
jacht 
7,8 we waken dag en nacht  

Op dieven en op gangsters op rovers en misdadigers we jagen ze wel 
op de vlucht 
Er hangen avonturen in de lucht 
En leren is er geen van, doe maar tweede zit dan 
Er hangen avonturen in de lucht 
Geboortedatum: 1969-09-06 
Hobby's: Blauw dragen, rost zijn, laat mij gerust aub 
Totemnaam: Carambolapaarse Skeire Zeehond 
 

WEBSITE 

 

Voornaam: Jeff 
Achternaam: Bezos 
Adres: Texas 
GSM: mail to info@amazon.com, if they give it 
I'll fire them 
Wat houdt leiding zijn voor jou in?: Creating 
a multinational was peanuts, now I'll try to 
give the hdb-scouts.be domain a boost and 
make more money with it. 
Geboortedatum: 1964-01-12 
Studies: electrical engineering and computer 
science 
Hobby's: entrepreneur, investor, 

philanthropist, being rich 
Totemnaam: Amazoneblauwe Originele Nerts 
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Voornaam: Steven 
Achternaam: Werks 
Adres: Cupertino, CA 95014, Verenigde 
Staten 
GSM: 900 000 000 000$ 
Wat houdt leiding zijn voor jou in?: 
Computers themselves, and software yet to 
be developed, will revolutionize the way 
we learn. 
En dat zou ik graag verwezenlijken binnen 
de HDB. 
Geboortedatum: 1955-08-24 

Studies: computers 
Hobby's: fruit en computers 
Totemnaam: rijk paard 
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