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Voorwoord
Beste ouders, scouts en gidsen,
Dit stel-je-voor-boekje is een extra editie van het maandelijkse Huberke
van de HDB-scouts.
Het bevat allerlei nuttige weetjes over onze leidingsploeg. 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 “‘t Zal wel zijn”. Een jaarthema dat even uitdagend
als relevant is. We gaan ermee aan de slag, zoals steeds op en top
scoutesk: met onbevangen speelsheid en onverslijtbare vriendschappen.
Dit jaar is anders dan anders aangezien het coronavirus nog niet
verdwenen is. Hou daarom je mail en ‘t Huberke (ons maandelijkse boekje)
extra goed in de gaten. Info over bubbels en maatregelen communiceren
we via die wegen
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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Geld voor ons nieuwe lokaal
Dag ouders, leden en andere sympathisanten van de HDB!
Met de start van het nieuwe scoutsjaar schiet ook LT2 opnieuw in gang.
Ondanks de aanhoudende coronacrisis willen we de bouw van het nieuwe
lokaal dit werkjaar starten! Meer informatie over de bouw zelf en hoe jullie
persoonlijk kunnen helpen hopen we zo snel mogelijk met jullie te delen.
Omdat door de coronacrisis mogelijke geldacties voor het nieuwe lokaal
beperkt zijn willen we jullie daarom ook expliciet jullie financiële steun
vragen via een fiscaal aftrekbare gift.
Dit kan door te storten op BE55 4096 5041 4144 met de mededeling “BVG
5-388 HD BOUWT“. Je ontvangt automatisch een fiscaal attest vanaf een
storting van €40!
N.a.v. corona heeft de regering beslist om de belastingsvermindering voor
deze giften vanaf €40 op te trekken tot 60% i.p.v. 45%. Met andere
woorden, stort je voor eind 2020 bijvoorbeeld €100 ten voordele ons
nieuwe jogilokaal, dan krijg je €60 terug op je belastingen! De werkelijke
kost voor jou is dan "slechts" €40.
Meer informatie over de bouw van het nieuwe lokaal kan je terugvinden
via https://www.hdb-scouts.be/lt2/ of door te mailen naar LT2@outlook.be
Alvast ongelooflijk bedankt en een stevige linker van de HDBleidingsploeg en de LT2-ploeg!

3

Overzicht scoutsjaar
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 we zijn 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. Daarom is het zo tof, want het gaat om mensen,
gevoelens, optimisme en engagement. 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.
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Scouting op maat
Wij willen scouting voor zoveel mogelijk mensen openstellen. Elk jaar
vragen we ons af hoe we de scouts voor iedereen toegankelijk kunnen
houden. Het financiële aspect is natuurlijk één van die drempels. Hoewel
wij er bij de HDB prat op gaan qua financiële bijdrage nooit meer dan het
absoluut noodzakelijke te vragen, beseffen we dat bepaalde activiteiten
soms te duur zijn.
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 hiervan gebruik te maken.
Je kan hiervoor mailen naar de groepsleiding op volgend mailadres
hdbgroepsleiding@hotmail.com of je kan dit aan een der wie vragen van
de leiding.
Aarzel niet, want geld mag absoluut geen drempel 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 zeven 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 aan de Achteringang van ‘t
Groen Drieske (Achterdries 71).
Welpen, zijn tussen acht en tien 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.
Woudlopers, zijn tussen tien en twaalf jaar oud. Ze leren de
basistechnieken zoals vuur maken, sjorren en kaartlezen. Hun favoriete
bezigheid is lopen door het woud.
Hun basecamp bevindt zich in de E. Claeyslaan 2-5. Zij vergaderen
’s zondags van 14.00-17.30.
Jogi’s, de twaalf- 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 2-5. 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 aan de Achteringang van ‘t Groen Drieske
(Achterdries 71).
Jinners, zeventien- en achttienjarigen, denken bij de districtsjin na over
hun engagement binnen scouting. Ze gaan grote uitdagingen aan en
genieten met volle teugen.
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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.

Weekend en kamp
Een paar keer per jaar duurt het
scoutsplezier langer dan één zondag.
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 en via de website meegedeeld.
Elke tak gaat natuurlijk op kamp. De kapoenen en welpen slapen in een
gebouw, de woudlopers, 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 poging was in 2020, toen we in Dinant
ons 100-jarig bestaan probeerden te vieren! Dit jaar pogen we opnieuw
voor ons 100-jarig bestaan op groepskamp te gaan!
Elke 3 jaar gaan de givers ook op buitenlands
kamp. Vorige keer bracht de reis hen naar
Polen en Slovakije, we zijn benieuwd naar waar
ze de volgende keer gaan!
Meer info over onze kampen krijgt u in de loop
van het jaar, wanneer alle details bekend zijn.
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Groepsleiding
Voornaam: Marie
Achternaam: Claeys
Adres: Emiel Vverhaerenlaan 56 Gentbrugge
GSM: 0494223404
Wat houdt leiding zijn voor jou in?
Groepsraden leiden, leidingsteams
samenstellen, het groepsfeest (hopelijk)
organiseren, en dit allemaal in een heerlijk
team, ik zie het helemaal zitten! Samen met
de drie andere vrouwen in het team gaan we
de HDB voorzien van een goed staaltje girl power de komende 2
jaar!
Geboortedatum: 6/7/1999
Studies of werk: Vroedkunde: pasgeboren babytjes knuffelen
en verzorgen, zalig gewoon!
Hobby's: Scouts, hier en daar een beetje viool, en breien!
Totemnaam: Beminnelijke Apella
Voornaam: Myrte
Achternaam: Philippeth
Adres: Forelstraat 83 9000 Gent
GSM: 0477042477
Wat houdt leiding zijn voor jou in? Na 4 jaar
aan de kleinere kindjes leiding te geven, is
het nu tijd om ook de grootste kinderen van
de scouts onder mijn vleugels te nemen: de
leiding. Wij hebben er heeeel veel zin!
Geboortedatum: 5/2/1998
Studies of werk: 2e Master Kinesitherapie
Hobby's: Scouts leiden, groepsraden, takraden, Districtsraden, ...
Totemnaam: Kittige Secretarisvogel
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Voornaam: Jade
Achternaam: Philippeth
Adres: forelstraat 83 9000 Gent
GSM: 0479084978
Wat houdt leiding zijn voor jou in? Samen
met mijn fantastische team deze scouts in
goede banen leiden! Leiding geven aan de
leiding, hoe cool is dat?? Zin in! HDB olé
oléééé.
Geboortedatum: 9/29/1999
Studies of werk: Master in de Geschiedenis
Hobby's: cava drinken met de meiden, groepsraad, districtraad,
groepsleidingconventie
Totemnaam: Jofele Poolvos
Voornaam: anna
Achternaam: malfliet
Adres: ankerslaan 41
GSM: 0495362160
Wat houdt leiding zijn voor jou in? Als
groepsleiding hopen we de groep samen (en
(helaas ook) op afstand) te houden met de
nodige warmte en sfeer. Ik ben klaar voor een
hele boel nieuwe uitdagingen en we staan
graag klaar voor iedereen die ons nodig heeft. En jaaaaa
uiteraaaaard is HDB een wijvenscouts, duhh
Geboortedatum: 3/7/2000
Studies of werk: 3de jaar sociaal werk
#GRLPWR
Hobby's: bubbelen met m'n 3 poepieez
(voor de rest, zie wololeiding tekstje :)) )
Totemnaam: zonnig olijfgroene levendige oeakari
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Kapoenenleiding
Voornaam: Seppe
Achternaam: De Clercq
Adres: Vijverhof 13
GSM: 0494405278
Wat houdt leiding zijn voor jou in? Eindeloos
plezier hebben op elke zondagnamiddag met
de energieke kapoenen.
Geboortedatum: 6/15/2002
Studies of werk: 6de middelbaar
boekhouden-informatica
Hobby's: Scouts en basketbal
Totemnaam: Dartele herder
Voornaam: Seppe
Achternaam: Vanderstichele
Adres: Groot-Begijnhof 72 Sint Amandsberg
GSM: 0468200917
Wat houdt leiding zijn voor jou in? Elke
zondag mij mega amuzeren met de rest van
de groep en iedereen gelukkig naar huis laten.
Geboortedatum: 9/17/2001
Studies of werk: Graduaat orthopedagogiek
Hobby's: Scouts natuurlijk
Windsurfen
Drummen
Totemnaam: Paradijsvogeloranje inschikkelijke collie
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Voornaam: Robin
Achternaam: Argueta Argueta
Adres: Jeanjaurèslaan 133
GSM: 0468231607
Wat houdt leiding zijn voor jou in? De
jongste leden stomen voor het scoutsleven op
een veilige en leuke manier. Ook zie ik dit als
een manier om ervaring op te doen in het
leidinggeven. En ten laatste als een kans om
kinderen de zelfde leuke ervaringen te geven als ik destijds had
Geboortedatum: 7/13/2002
Studies of werk: Natuur en groen technische wetenschappen,
NGW afgekort. Een richting in het TSO aan d tuinbouwschool
van Melle
Hobby's: Scouts, viool, natuurwandelen
Totemnaam: Eigengereide seriema
Voornaam: Merel
Achternaam: Depuydt
Adres: Aannemersstraat 66, 9040 Gent
GSM: +32 474 05 28 99
Wat houdt leiding zijn voor jou in? Het kind
in mij naar boven halen samen met mijn
fantasie. De kapoentjes troostten en helpen
waar nodig. Maar bovenal veel plezier maken
en veel lachen.
Geboortedatum: 2/25/2002
Studies of werk: Ik ga verder studeren, maar de knoop is nog
niet doorgehakt. Vraag het me in september nog eens ;)
Hobby's: Ik speel dwarsfluit, ga af en toe eens lopen of
zwemmen en de scouts natuurlijk!!
Totemnaam: Lava Sterrengloed Geel Exuberante Chinchilla
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Voornaam: Myrte
Achternaam: Philippeth
Adres: Forelstraat 83 9000 Gent
GSM: 0477042477
Wat houdt leiding zijn voor jou in? Na 3 jaar
welpen en een jaar bij de givers werd het tijd
om de wondere wereld van de kapoenen ook
eens te ontdekken! Kapoenen zijn minimensjes die tegelijk zooo schattig maar ook
zoooo stoer zijn, dat lijkt mij een perfecte combinatie!!! Samen
met mijn jongere leidingsploegmaatjes, die deze quasi bejaarde
nog jong zullen houden, heb ik er heeeel veeeeel zin in. Gekke
avonturen beleven en samen met de kapoenen ontdekken wat
scouting eigenlijk is, ik heb er zin in!
Geboortedatum: 2/5/1998
Studies of werk: 2e Master Revalidatiewetenschappen en
kinesitherapie
Hobby's: Leiding geven (wat had je gedacht?!), babysitten op
jong grut, dansjes placeren op een feestje hier en daar,
groepsleiden vanaf nu ook, skiën en frieten eten
Totemnaam: Helderivoorgroene Kittige Secretarisvogel
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Welpenleiding
Naam: Kaa
Adres: Nijverheidstraat 46
9040 Gent
GSM: 0032488237488
Wat houdt leiding zijn voor jou in? Scouts is
een plek waar kinderen, jongeren én
volwassenen gewoon kunnen zijn wie ze zijn
en doen wat ze doen, een plaats om gekke,
uitzonderlijke en vooral leuke momenten met
elkaar te delen!
Geboortedatum: 11/28/2002
Studies of werk: Student Orthopedagogie aan de Hogent
Hobby's: Enkele van mijn hobby's zijn sporten, muziek en bezig
zijn met kindjes, en natuurlijk ook scouts!
Totemnaam: Welberaden Schaarbek
Naam: Akela
Adres: Peter Benoitlaan 123, 9050 Gentbrugge
GSM: 0489621143
Wat houdt leiding zijn voor jou in? Samen
met mijn medeleiding de welpen een
onvergetelijke zondagnamiddag bezorgen.
Geboortedatum: 3/29/2001
Studies of werk: Industrieel Ingenieur
Hobby's: Accordeonspelen
Totemnaam: Olijke Springbok
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Naam: Chil
Adres: Peter Benoitlaan 123, 9050 Gentbrugge
GSM: +324 88 77 82 16
Wat houdt leiding zijn voor jou in? Welpen
spreken me aan omdat ze ontzettend
leergierig zijn. Ze zitten boordevol energie,
kunnen verrassend uit de hoek komen en zijn
bovenal grote deugnieten!
Geboortedatum: 3/29/2001
Studies of werk: 2de bachelor industrieel ingenieur optie
elektromechanica (KU Leuven)
Hobby's: Muziekschool (Fagot), GUSO
Totemnaam: Hemelsblauw Zilveren Spitse Macao
Naam: Baloe
Adres: Forelstraat 83 9000 Gent
GSM: 0479084978
Wat houdt leiding zijn voor jou in? Elke week
klaar staan met een bruisende leidingsploeg
voor de allercoolste welpen! Zondag spelen we
een spel of gaan we op tocht van daar naar
hier, gegarandeerd plezier! YIHAAAA, ik heb
er megaveel goesting in!!!!
Geboortedatum: 9/29/1999
Studies of werk: Master in de Geschiedenis
Hobby's: Skiën, chillen, scoutsen, eten enzo
Totemnaam: Jofele Poolvos
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Naam: Raksha
Adres: Lededries 7
GSM: 0495253358
Wat houdt leiding zijn voor jou in?
Welpenleiding voor mij is mij volledig inzetten
om elke zondag weer een fantastische
vergadering te organiseren voor mijn top
welpen en me dan ook elke keer opnieuw rot
te amuseren.
Geboortedatum: 12/21/1999
Studies of werk: taal en letterkunde - Engels en Spaans
Hobby's: Als ik niet bezig ben met het organiseren van een
super vergadering voor mijn welpen kan je mij wel eens vinden
achter een goed boek, of misschien ben ik wel een van mijn
andere favoriete activiteiten aan het doen, MUZIEK maken! Ik
speel namelijk piano, gitaar en ukulele en hou er ook wel van
eens wat te zingen. Ook ben ik soms wat bijlessen engels aan
het geven of ben ik hard aan het werken voor school.
Totemnaam: Schitterend amazoneoranje aanhalige perrie
Naam: Phao
Adres: Louis De Smetstraat 11
GSM: 0497183252
Wat houdt leiding zijn voor jou in? Ik zie
Welpenleiding deels als vrije tijd voor mijzelf
om in het weekend buiten bezig te zijn maar
ook om de kinderen te amuseren.
Geboortedatum: 5/1/2021
Studies of werk: Sociaal werk waarschijnlijk
Hobby's: Basketbal en scouts + afspreken met vrienden
Totemnaam: Amusante timca
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Wololeiding
Voornaam: Febe
Achternaam: Blöte
Adres: Wittewalle 76 9041
Oostakker
GSM: 0489000378
Wat houdt leiding zijn voor jou in? Mij ten
eerste elke zondag rot amuseren met de
yolo's.9 ;)
Er voor zorgen dat de yolo's echte wolo's
worden door ze alle kneepjes van een echte scouts te leren!
En als laatste er voor zorgen dat ze een onvergetelijk kamp
hebben!
Geboortedatum: 6/27/2001
Studies of werk: Retailmanagement & Visual Merchandising⁷
Hobby's: Scouts natuurlijk, muziekschool en mij amuseren!
Totemnaam: Goedgeluimde Boomklever
Voornaam: Marvin
Achternaam: Van den Bossche
Adres: in een Bossch
GSM:6873P6864909
Wat houdt leiding zijn voor jou in? In de
Bosschen ravotten.
Geboortedatum: ?/?/1453
Studies of werk: Bosschwachter
Hobby's: Het Amazonewoud ontbosschen.
Totemnaam: Begenadigde Bosschaap
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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
heel erg naar uit om de wolo's elke zondag bij
te staan in het ontdekken en aanleren van vet
coole technieken. Het is een leeftijd waarop je
voor het eerst zelfstandig leert zijn en
klaargestoomd wordt om je totemproef bij de
jogi's tot een goed eind te brengen. Daarnaast ben ik er zeker
van dat we in deze nieuwe tak samen veel nieuwe avonturen
tegemoet gaan! ZIN IN!!!!!
Geboortedatum: 7/3/2000
Studies of werk: 3de jaar Sociaal Werk
Hobby's: wel wel, uiteraard scouts, daarnaast probeer ik af en
toe te sporten, weekendjobje in de bakker, aperitieven, en je kan
me ook wel eens vinden op een terrasje ofzo
Totemnaam: zonnig olijfgroene levendige oeakari
Voornaam: Junot
Achternaam: Mattelaer
Adres: Houw 10 9050 Gentbrugge
GSM: 0485108595
Wat houdt leiding zijn voor jou in? Wolo
leiding geven houd voor mij in om de
kinderen een toffe zondag te geven, waar ze
zich amuseren, vuil maken, nieuwe vrienden
leren kennen enz.
Geboortedatum: 12/3/1999
Studies of werk: Ik werk bij Houten huis als schrijnwerker en wij
bouwen houten huizen!!
Hobby's: Ik speel hockey, drum en ga tijdens de zomer gaan
surfen.
Totemnaam: Duldzame Sneeuwuil
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Voornaam: Jarne
Achternaam: Caus
Adres: Achterdries 22
GSM: 0498642722
Wat houdt leiding zijn voor jou in?
Leidinggeven is als een uitlaatklep voor mij ik
kijk er altijd super hard naar uit! Met de
kinderen spellen spelen en een band
opbouwen is het leukste wat er is. Ik hoop dat
het rap startdag is!
Geboortedatum: 12/24/2001
Studies of werk: 7de jaar Houtbewerking
Hobby's: Voetballen
Totemnaam: Onstuimige raccoon
Voornaam: Lant
Achternaam: Vandenheede
Adres: Lant van waeslaan
GSM: buitenlants nummer
Wat houdt leiding zijn voor jou in? Nieuwe
lanten ontdekken met de wolo’s!
Geboortedatum: 98/06/2007
Studies of werk: Lantmeter
Hobby's: LANTerfanten
Favoriete land: Finlant (aja want mijn broer heet Finn)
Totemnaam: Gedistingeerde Naaktslak
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Jogileiding
Voornaam: Jan
Achternaam: De Neve
Adres: Henri Mortierstraat 49,
9050 Gentbrugge
GSM: 0494120672
Wat houdt leiding zijn voor jou in? Jogi's zijn
speels en avontuurlijk, maar ook al oud
genoeg om voor zichzelf na te denken.
Onderling kunnen jogi's zeer verschillend zijn
van karakter en mentaliteit. Het is dan de taak van ons als
leiding om iedereen samen te brengen en een onvergetelijke
zondagmiddag te bezorgen. Tijdens de vergaderingen kunnen
jogi's veel plezier hebben terwijl ze ook dingen bijleren.
Geboortedatum: 6/1/2000
Studies of werk: Burgerlijk Ingenieur:
computerwetenschappen
Hobby's: piano spelen, alleen of met vrienden gaan sporten
Totemnaam: Begenadigde Newfoundlander
Voornaam: Bert
Achternaam: Sybers
Adres: Sint-Simonstraat 17
GSM: +32471570872
Wat houdt leiding zijn voor jou in? Elke
zondag een topnamiddag bezorgen aan de
beste tak van de scouts.
Geboortedatum: 11/18/2000
Studies of werk: Nog niet helemaal zeker...
Hobby's: Zwemmen, basket, fall guys spelen
Totemnaam: Subtiele Zeehond
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Voornaam: Servaas
Achternaam: Van Tricht
Adres: Peter Benoitlaan 123
GSM: 0483637719
Wat houdt leiding zijn voor jou in?
Jogileiding houdt voor mij in dat we de jogi's
leren sjorren, vuur maken, hen een
fantastische groep laten worden... en ons
vooral een heel jaar lang amuseren! En
dat allemaal in het echt en niet online.
Geboortedatum: 5/11/1998
Studies of werk: Ik ben socioloog nu :) misschien de
lerarenopleiding, we zien wel.
Hobby's: Scouts, hobo, wandelen, afspreken met vriendjes en
vriendinnetjes
Totemnaam: Zachtmoedige Stekelstaarteekhoorn
Voornaam: Jeroen
Achternaam: Pockelé
Adres: Ploegstraat 14
GSM: 0468318348
Wat houdt leiding zijn voor jou in? Elke
zondag er staan voor de gasten, om samen
met hen te kunnen ravotten. Zodat ze even al
het corona gedoe kunnen vergeten en
gewoon los kunnen gaan. Dat gaat natuurlijk
niet zonder vuil te worden en hoe vuiler hoe liever.
Geboortedatum: 3/9/1998
Studies of werk: Leerkracht: Geschiedenis / Bio
Hobby's: Scouts, films en series kijken, basketten, luieren en
natuurlijk slapen.
Totemnaam: Royale Aboe
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Voornaam: Siska
Achternaam: Claeys
Adres: Emiel Verhaerenlaan 56, Gentbrugge
GSM: 0495384685
Wat houdt leiding zijn voor jou in? Ik kijk er
nu al naar uit om iedere zondag klaar te staan
om met de jogi's te ravotten. Een vergadering
gevuld met leuke spelletjes en lekkere
vieruurtjes zal ik met plezier voorbereiden!
Geboortedatum: 10/25/2001
Studies of werk: Moraal wetenschappen aan UGent
Hobby's: Handbal, gitaar, scouts (duh)
Totemnaam: Gulhartige Picus
Voornaam: Zoë
Achternaam: Caus
Adres: Achterdries 22 gentbrugge
GSM: 0498642721
Wat houdt leiding zijn voor jou in? Elke
zondag plezier beleven!!
Geboortedatum: 12/24/2001
Studies of werk:
Communicatiewetenschappen
Hobby's: Schilderen, uitstapjes met vrienden, kleren (proberen)
maken, creatief bezig zijn,...
Totemnaam: Minzaam Zeepaardje
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Giverleiding
Voornaam: Milan
Achternaam: Callebaut
Adres: Weverboslaan 2
GSM: ja Iphone enz....
(0471065411)
Wat houdt leiding zijn voor jou in? minstens
drie volle zinnen!
Geboortedatum: 4/13/1998
Studies of werk: LO en bewegingsrecreatie
Hobby's: basket met de boyyzzz, scouts, in mijn bad
schimmelen
Totemnaam: Krachtige Argali
Voornaam: Florian
Achternaam: Van Tricht
Adres: Peter Benoitlaan 123, 9050 Gentbrugge
GSM: 0499766650
Wat houdt leiding zijn voor jou in? De Giver
is een bijzondere mensensoort. Hoewel de
Giver van ver stoer en zelfstandig lijkt, is niks
minder waar. De Giver is hulpeloos, soms
schuchter en vaak awkward. Als giverleiding
komt het erop aan deze kudde makke lammeren te begeleiden
in het proces van volwassen worden.
Geboortedatum: 1/17/1997
Studies of werk: Leraar Buitengewoon Lager Onderwijs
Hobby's: Survival-expert (Rank 155), Gouw Gent voorzitten,
Mooie dingen photoshoppen, met het vliegtuig naar Verdansk,
meester zijn.
Totemnaam: Joviale Hippo

22

Voornaam: Lucas
Achternaam: Suykens
Adres: Oude Brusselseweg 28
GSM: 0493545508
Wat houdt leiding zijn voor jou in? Fisiek
beezeg zein met de leeden, spellekes speelen,
vuil worden,... korton heel feel plezier maaken.
Geboortedatum: 11/6/2000
Studies of werk: tegen dat het boekje is
gepubliceerd hoop ik in het Sint-Lucas Beeldende Vormgeving
verder te mogen studeren.
Hobby's: Scouts (duh), gamen, fotografie, enzo nog van die
dingen.
Totemnaam: Goedwillige Bintoerang
Voornaam: Kato
Achternaam: Vandervelden
Adres: Bernheimlaan 33 9050 Gentbrugge
GSM: +32489434476
Wat houdt leiding zijn voor jou in? Een
geweldig jaar beleven met de oudste groep
van de hoop en op het einde van het jaar
eindelijk nog eens een tentenkamp gaan! Na 3
jaar leiding geven aan katoenen en welpen
heb ik terug zin om iets uitdagendere vergaderingen te geven!
Ik kijk er alvast naar uit!
Geboortedatum: 4/9/1999
Studies of werk: 1ste master revalidatiewetenschappen en
kinesitherapie
Hobby's: Dineetje met vrienden, mezelf leren breien en gitaar
spelen (lukt niet goed oeps), af en toe gaan zwemmen en scouts
uiteraard ;)
Totemnaam: Parmante Zwaan
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Voornaam: Marie
Achternaam: Claeys
Adres: Emiel Verhaerenlaan 56 Gentbrugge
GSM: 0494223404
Wat houdt leiding zijn voor jou in? Ik maak
dit jaar een redelijk grote sprong, van de
kapoenen naar de givers, dus dat wordt
spannend, maar ik zie het helemaal zitten!
Ik weet nog niet goed wat ik ervan moet
verwachten, maar hopelijk vraagt er mij dit
jaar eens niemand of ik zijn veters wil strikken.
Geboortedatum: 7/6/1999
Studies of werk: Vroedkunde: mama's laten bevallen: het is een
job maar ook een hobby!
Hobby's: Viool spelen, scouts en bevallingen doen
Totemnaam: Beminnelijke Apella
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Materiaalmeesters
Voornaam: Roger
Achternaam: Van Dobbit TV
Adres: Torhoutsesteenweg 226/bus 7, 8210
Zedelgem
GSM: +3250240404
Wat houdt leiding zijn voor jou in? Als
materiaalmeester van de HDB is het heel
belangrijk om er voor te zorgen dat het
materiaalkot er cava bij ligt. Dat klinkt
gemakkelijk maar het is zeker niet altijd
een flutje van een cent. Wij zijn en blijven
de
baas van ons materiaalkot, we zijn zowat
de Prince de kot oftewel de Gran Baron. Hetgeen we dit jaar
graag zouden doen is een Pupitre maken, zodat de
groepsleiding dat kan gebruiken om hun speeches op te
leggen.
Geboortedatum: 7/9/1957
Studies of werk: Studies heb ik niet gevolgtd, ik ben een echte
autodidact. Wat je zelf doet, doe je meestal beter!
Hobby's: Hameren, bijlen, zagen, aperitieven, boren en met een
houten kop opstaan (dat komt waarschijnlijk van altijd water te
passen)
Totemnaam: Handige haring
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Voornaam: Roger
Achternaam: Kowalski
Adres: Krakow straat 1, Krakow
GSM: +48 12 643 92 00
Wat houdt leiding zijn voor jou in? Mam na
imię Roger. Mam 35 lat i urodziłem się w
Polsce. Przyjechałem do Belgii po dobre
zarobki i piękne kobiety. Lubię gwizdać na
kobiety. W każdy weekend jadę do domu
furgonetką, aby odwiedzić rodzinę.
Geboortedatum: 8/31/1978
Studies of werk: za drogie
Hobby's: pij piwo i kładź cegły
Totemnaam: napalony dolar
Voornaam: Roger
Achternaam: Dobbit
Adres: Doe-het-zelfstraat 69, Gent
GSM: 04 88 24 25 77
Wat houdt leiding zijn voor jou in? Met de
Corona zal het er een beetje anders uitzien,
niet meer dicht bij elkaar schuren elke
zondag... Gelukkig kunnen we onze boren nog
op een meter en een half vergelijken! Zolang
het niet te koud is, dan krimpt het metaal wat.
Voor de rest zullen we af en toe eens zagen
om de alfabetische orde van ons materiaalkot
niet te verstoren. We hameren er altijd op dat respect voor het
materiaal priemair is.
Geboortedatum: 9/6/1969
Studies of werk: YouTube DHZ-ster
Hobby's: Vijzen, nagelen, tapdans en materiaal strelen op de
scouts
Totemnaam: Sneldrogende Hamerhaai
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Kas
Voornaam: Hendrique
Achternaam: De l'Argent
Adres: Square du Bois, Brussel (het volledige
plein)
GSM: BE38 1030 2756 7872
Wat houdt leiding zijn voor jou in? Na drie
jaar ervaring als eerste stuurman van het
spreekwoordelijke financiële HDB-schip,
manoeuvreer ik het zorgeloos door de
woelige wateren die we soms kennen. De
immense ervaring en kennis die ik opdeed wil ik dit jaar graag
doorgeven aan enkele jonge matrozen. Mijn stagiairs leren dit
jaar alles over het reilen en zeilen van de kas, want kennis moet
doorgegeven worden, zo zei ook de bloedbroeder van Hubert
de Bruyker (die kapitein was): "Zeil je voor het eerste dan sla je
een flater."
Geboortedatum: 1/17/1997
Studies of werk: Master in de economie, het recht en de
bedrijfskunde
Hobby's: Ik doe alles van import en export. Alles.
Totemnaam: Rijke Tata
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Stamleiding
Voornaam: Sparta
Achternaam: Pils
Adres: Ertvelde
GSM: 5%
Wat houdt leiding zijn voor jou in? Sparta
Pils is een blonde pils met een alcoholpercentage van 5% en een
densiteit van 12° Plato. Een verschil met de meeste andere
pilsbieren is dat Sparta Pils niet gepasteuriseerd wordt. Door het
niet pasteuriseren zou de smaak beter behouden blijven, maar
de houdbaarheid ingekort.
Geboortedatum: 5/1/1917
Studies of werk: Olympisch athleet uiteraard
Hobby's: Niet gepasteuriseerd worden, mensen teleurstellen,
hippe bars bewonen,...
Totemnaam: Schuimende Kraaghagedis
Voornaam: Jupi
Achternaam: Ler
Adres: Jupille, duh
GSM: 5.20%
Wat houdt leiding zijn voor jou in? Jupiler
heeft een zacht bittere smaak. Het wordt het
best gedronken op een temperatuur van 3 °C,
met een flinke schuimkraag. De flesjes zijn
bruin, deze kleur wordt gebruikt door de
brouwer om de nadelige invloed van zonlicht op de kwaliteit
van het bier te beperken.
Geboortedatum: 6/9/6969
Studies of werk: Voetbalsponsor
Hobby's: Seksistische slogans uitvinden, de biermarkt
monopoliseren, mijn naam veranderen als reclamestunt,...
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Totemnaam: Hoppige Stier
Voornaam: Carlsberg 0.0 %
Achternaam: Skål
Adres: J.C. Jacobsens Gade 1, 1799
Copenhagen V, Denmark
GSM: +45 3327 3300
Wat houdt leiding zijn voor jou in? Ik ben er
voor de stamhangers die met de auto zijn,
voor de stamhangers die allergisch zijn aan alcohol of de gene
die iets te diep in het glaasje gekeken hebben. Daarvoor kom ik
speciaal voor jullie helemaal uit Denemarken, om één of andere
reden willen ze me daar niet hebben :( . Maar ik ben zeker dat ik
op de stam een welgekomen afwisseling ben voor de
vertrouwde frisdrank drinker.
Geboortedatum: 4/5/1883
Studies of werk: Onderzoeksrechter
Hobby's: Zatte mensen dagvaardingen.
Totemnaam: Givmild Stork
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Redactie
Voornaam: Joris
Achternaam: Pockelé
Adres: Ploegstraat 14, 9050
Gentbrugge
GSM: 0468127011
Wat houdt leiding zijn voor jou in? Dit is het
eerste jaar dat ik redactie zal zijn en ik weet
dus ook nog niet zo goed waar ik me moet
aan verwachten. Ik hoop gewoon elke maand
opnieuw een wijs Huberke te maken.
Geboortedatum: 3/24/2002
Studies of werk: Ik ben net afgestudeerd in het middelbaar en
moet dus straten met mijn hogere studies. Dit ga ik doen aan
de universiteit Gent in de richting burgerlijk ingenieur.
Hobby's: Schermen, scouts en chillen met de vrienden.
Totemnaam: Glinsterend Parelblauwe Plichtvaardige Roatelo
Voornaam: Zoë Victoria
Achternaam: De Rooze
Adres: Raf Verhaeststraat 47 9050
Gentbrugge
GSM: 0497358525
Wat houdt leiding zijn voor jou in? Als
hoofdredacteur kijk ik er naar uit om super
leuke maandprogramma's te schrijven en
altijd veel plezier te hebben met mijn
redactiemaatjes! :--) Heel veel fun hihihi x
Geboortedatum: 7/23/1999
Studies of werk: Bachelor of Science in de criminologische
wetenschappen
Hobby's: Series en films kijken, lezen, douchen, gamen en
scouts
30

Totemnaam: Onverwachtse Wulp
Voornaam: Servaas
Achternaam: Van Tricht
Adres: Reyerslaan 52B, 1043 Brussel
GSM: 0483637719
Wat houdt leiding zijn voor jou in?
Hoofdredactie zijn van een tijdschrift met een
naam als 't Huberke is een ongeloofloijke eer.
Het is de combinatie van moordende
deadlines, een leidingsploeg die
maandprogramma's te laat doorstuurt en het aansturen van
een incompetente redactie die deze job zo moeilijk maar o zo
interessant maakt.
Geboortedatum: 5/11/1998
Studies of werk: Hoofdredacteur 't Huberke
Hobby's: Lezen, schrijven, artikels publiceren op
DeWereldMorgen...
Totemnaam: Zachtmoedige Stekelstaarteekhoorn

Voornaam: Jente
Achternaam: Goddemaer
Adres: Begijnengracht 29, 9000 Gent
GSM: 0484 84 28 65
Wat houdt leiding zijn voor jou in? Na drie
jaar laten we ons eindelijk zien. Dit jaar geen
anonimiteit meer voor ons, geen verscholen
propaganda. We are Goepsleiding.
Geboortedatum: 1/21/1997
Studies of werk: Master Vergelijkende Moderne Literatuur
Hobby's: Google Forms maken, leiding lastigvallen, oud worden,
hoofdredacteurtje spelen, LinkedIn, mezelf overbodig maken,
bureaucratische nachtmerries onwerpen.
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Totemnaam: Ochtendzonzilvere Klibberige Beo
Voornaam: Ruben
Achternaam: Pieters
Adres: Dorpsstraat 101
GSM: 0494244474
Wat houdt leiding zijn voor jou in? Elke dag
sta ik stil, denk ik na, mediteer ik over wat mijn
rol verder kan betekenen binnen de HDB
scouts. Een duidelijk antwoord is natuurlijk
nooit te verkrijgen op deze diepzinnige
levensvragen. Toch kwam ik uiteindelijk bij de
conclusie dat ik in de voetsporen wou treden van de dappere
helden achter de schermen bij de HDB. Ik had nog steeds de
keuze tussen verschillende rollen. Maar het leven is niet enkel
denken over wat je wilt, maar ook even stilstaan over wat je
voelt. Zo kwam mijn buikgevoel uit bij de redactie. De angst en
onzekerheid over wat deze specifieke functie kon inhouden heb
ik opzij gezet om mijn hart te kunnen volgen naar het juiste
pad, namelijk het op en top maken van het maandprogramma.
Elke maand opnieuw wil ik mij storten op de nieuwe uitdaging
om zowel de leden als de ouders op de hoogte te houden van
wat er allemaal op het spetterende programma zal staan.
Geboortedatum: 4/30/1998
Studies of werk: Momenteel werk ik als ergotherapeut bij het
WZC Kanunnik Triest te Melle. Maar de lust om opnieuw studies
te hervatten is er wel, of een grotere uitdaging als
ergotherapeut tegemoet gaan, daar zeg ik zeker geen nee
tegen.
Hobby's: Synchroon waterballet samen met de giverleiding op
woensdagen. extreem strijken,
Totemnaam: Goedsmoedse simoeng
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Voornaam: Anton
Achternaam: Van Durme
Adres: Oscar Colbrandtstraat 78, 9040 SintAmandsberg
GSM: 0478539114
Wat houdt leiding zijn voor jou in? Als
beginnend HOOFDredacteur, meen ik dat het
mijn plicht is garant te staan voor zowel de
inhoudelijke relevantie als de literaire kwaliteit
van het Hubèrke. Op die manier wens ik ons buitengewoon
kritisch lezerspubliek van hun maandelijkse portie intellectueel
verheffende lectuur te voorzien (lees: pintjes drinken).
Geboortedatum: 9/2/2001
Studies of werk: 2e jaar viool (conservatorium)
Hobby's: Toonladders studeren
Totemnaam: Jofel smelleken
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Ledenbeheer
Voornaam: Myrte
Achternaam: Philippeth
Adres: Forelstraat 83 9000 Gent
GSM: 0477042477
Wat houdt leiding zijn voor jou in? Leden
zijn alles. Geen scouts zonder leden, nietwaar?
Dagelijks tellen wanneer de vrouwen weer in
de meerderheid zullen zijn is één van mijn
grote passies.
Geboortedatum: 2/5/1998
Studies of werk: 2e Master Kinesitherapie
Hobby's: Leden tellen, andere taken van de groepsleiding
uitvoeren, mails beantwoorden, mensen teleurstellen omdat er
geen plaats is bij onze scouts (dit is niet echt mijn hobby, helaas
wel de realiteit)
Totemnaam: Helderivoorgroene Kittige Secretarisvogel
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