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Voorwoord
Beste ouders, scouts en gidsen,
 
Dit stel-je-voor-boekje is een extra editie van het 
maandelijkse (online) 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 “Dromenland in zicht!”� 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�
 
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

Huberke
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BBQ startdag 2021
Beste ouders, leden en sympathisanten

Op zondag 19 september starten we het scoutsjaar met 
onze startdag, en dit jaar doen we dat opnieuw met een 
BBQ! 

We organiseren deze barbecue ten voordele van de bouw 
van ons nieuwe jogilokaal� Voor volwassenen (vanaf 12 jaar) 
bedraagt de inschrijvingsprijs €18, voor kinderen onder de 
12 jaar bedraagt deze €12� Inschrijven kan via onze website 
op https://www�hdb-scouts�be/bbq2021/�

De startdag zelf begint om 10u en gaat dit jaar 
uitzonderlijk door op het jogiterrein (Emiel Claeyslaan 
2, 9050 Gentbrugge) met naar goede gewoonte toffe 
startdagactiviteiten zoals kampfoto’s bekijken of verloren 
voorwerpen zoeken� De barbecue begint aansluitend 
vanaf 12u, vanaf 14u start dan de eerste vergadering van 
het nieuwe scoutsjaar� 

Tot op de startdag!

Inschrijven BBQ

https://www.hdb-scouts.be/bbq2021/
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Financiële steun jogilokaal
Voor de bouw van het lokaal hebben we in totaal €165�000 
nodig. Dankzij subsidies, spaargeld, fiscale giften en onze 
wijnverkoop hebben we hier al 80% van ingezameld� Naast 
het organiseren van onze BBQ op de startdag zijn we voor 
de laatste 20% nog op zoek naar extra financiële steun. 
Wil je ons hierbij helpen? Dat kan door ons nog een extra 
financieel duwtje te geven op volgende wijze:

Renteloze lening

Via de renteloze lening willen we als scouts nog €25�000 
inzamelen om de laatste fase van de bouw te bekostigen� 
Hiervoor zijn we nog op zoek naar 50 personen die elk 
€500 willen uitlenen aan de scouts� Wij betalen je dan op 
10 jaar tijd terug door je elk jaar €50 terug te storten�

Wil je je hiervoor kandidaat stellen? Of heb je nog vragen? 
Surf dan naar https://www�hdb-scouts�be/rentelozelening/ 
of neem contact op met LT2@outlook�be! We zijn ook 
aanwezig op de startdag om meer uitleg te geven over de 
renteloze lening�

Fiscale giften

Je kan ons uiteraard ook nog steeds financieel helpen door 
door een fiscale gift te storten op het rekeningnummer 
BE55 4096 5041 4144 met de mededeling “BVG 5-388 
HD BOUWT’. Vanaf €40 krijg je dan een fiscaal attest 
toegestuurd, waarmee je 45% van het gestorte bedrag 
terugkrijgt op je volgende belastingsaangifte�

https://www.hdb-scouts.be/rentelozelening/ 
mailto:LT2%40outlook.be?subject=
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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!

mailto:hdbgroepsleiding%40hotmail.com?subject=
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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� 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� 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)�



9

Weekends en kampen

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� 

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 dit jaar gaan!

Meer info over onze kampen krijgt u in de loop van het 
jaar, wanneer alle details bekend zijn� 

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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Groepsleiding
Voornaam: Myrte
Achternaam: 
Philippeth
Adres: Forelstraat 83 
9000 Gent
GSM: 0477 04 24 77
Wat houdt leiding zijn voor jou 
in? Met m’n fantastische vrouwen 
de scouts en de oudste kindjes, de 
liefste leiding, onder onze warme 
bingowings nemen� Na dit uitdagend 

Coronajaar zijn we helemaal klaar om nu écht alles te 
geven! WIHOEEEEE
Geboortedatum: 5/2/1998
Studies of werk: Afgestudeerde kinesist + 2e master 
kinesitherapie bij kinderen
Hobby's: Aperitieven, scouts leiden, groepsraden, 
leidingsploegen samenstellen, takraden, districtsraden, ���
Totemnaam: Helderivoorgroene Kittige Secretarisvogel

Voornaam: Anna
Achternaam: Malfiet
Adres: Ankerslaan 41, 9050 Gentbrugge
GSM: 0495 36 21 60
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Onze allerliefste leidingsploeg onder 
onze vleugels nemen en hen bijstaan 
indien nodig <3 Samen met m’n 3 
mede-groepsleiding-moedertjes 
proberen we de scouts draaiende 
te houden en meer dan dat!! Na een 
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Voornaam: Jade
Achternaam: Philippeth
Adres: Forelstraat 83 9000 Gent
GSM: 0479 08 49 78
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Samen met mijn drie fantastische 
mede-GiRLies de scouts in goede 
banen leiden� Teamwork makes a 
dreamwork <3 <3 <3
Geboortedatum: 29/9/1999
Studies of werk: Thesis-

afwerkende Geschiedenisstudente die tegelijk voor een 
schakelprogramma voor Politieke Wetenschappen gaat!
Hobby's: Thesissen maken, skiën, eten/drinken en 
uiteraard spelen met mijn vriendjes en vriendinnetjes op 
de scoutsss
Totemnaam: Fonkelend Olijfgoude Jofele Poolvos

(uitdagend) jaar met wat virus en water, hoop ik dat we dit 
jaar alles kunnen inhalen!
Geboortedatum: 7/3/2000
Studies of werk: Sociaal werk = ready, nu Master Gender 
en Diversiteit
Hobby's: een leidingsverdeling voor 40 leiding in elkaar 
puzzelen
Totemnaam: zonnig olijfgroene levendige oeakari
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Voornaam: Marie
Achternaam: Claeys
Adres: En� Verhaerenlaan 56
GSM: 0494 22 34 04
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Na een jaar groepsleiding geven heb ik 
al wat meer ervaring, een beetje meer 
frustraties maar vooral nóg meer liefde 
voor de scouts! Een ideale mix dus om 
er nog een jaar in te vliegen met ons 
zalig groepsleidingsteam!

Geboortedatum: 6/7/1999
Studies of werk: Vroedkunde
Hobby's: Groepsraden leiden, speechen geven, 
vergaderingen bijwonen, overstroomde terreinen 
opruimen,���
Totemnaam: Beminnelijke Apella
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Ledenbeheer
Voornaam: Myrte
Achternaam: Philippeth
Adres: Forelstraat 83 9000 Gent
GSM: 0477 04 24 77
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Leden zijn alles� Een scouts zonder 
leden is als frieten zonder joppiesaus 
en bitterballen� Onvolledig�  Dagelijks 
tellen wanneer de vrouwen weer in de 
meerderheid zullen zijn is één van mijn 
grote passies� #HDBiseenwijvenscouts

Geboortedatum: 5/2/1998
Studies of werk: Afgestudeerde kinesist die nog een 2e 
master Pediatrische kinesitherapie doet
Hobby's: Leden tellen, Groepsadministratie beminnen 
als hij niet plat ligt, expert worden in mailen, mensen 
teleurstellen door het overaanbod kinderen en het 
onderaanbod plaats in onze scouts (dit is niet echt mijn 
hobby, helaas wel de realiteit)
Totemnaam: Kittige Secretarisvogel
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Kapoenenleiding
Voornaam: Toto
Adres: Jules de Saint-
Genoisstraat 55
GSM: 0490 40 29 50
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
De kapoenen een onvergetelijk jaar 
bezorgen vol avontuur� Ook wil ik 
iedereen proberen betrekken in het 
scoutsgeheel en als laatste enorm veel 
plezier maken uiteraard!!
Geboortedatum: 29/7/2002

Studies of werk: 2e Bach Handelsingenieur
Hobby's: Triatlon, tennis en scouts
Totemnaam: Innemende Lori

Voornaam: Zazoe
Adres: Ankerslaan 41, 9050 Gentbrugge
GSM: 0496 70 44 37
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Samen met mijn leidingsteam elke 
zondag alle kapoenen laten genieten 
van een geweldige dag� Leuke 
spelletjes spelen en ravotten in de 
bossen uiteindelijk mogen we nog 
uitkijken naar een super leuk kamp�
Geboortedatum: 17/2/2003

Studies of werk: 7de jaar Houtbewerking
Hobby's: Scouts, squash en fietsen
Totemnaam: Aurora borealisch zwarte vernuftige 
berglemming
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Voornaam: Petro
Achternaam: Eekhoorn
Adres: Karperstraat 85, 9000 Gent
GSM: 0468 20 44 62
Wat houdt leiding zijn voor jou 
in? Zondag na zondag zorgen voor 
een leuke middag waarin we ons 
enorm amuseren en spellen spelen� 
Er helemaal voor gaan als leiding om 
het vorige waar te maken & vooral niet 
vergeten plezier te maken�

Geboortedatum: 13/9/2003
Studies of werk: Eerste jaar verpleegkunde
Hobby's: Fietsen, klimmen, aikido & Scouts!
Totemnaam: Loyale Narwal

Voornaam: Apodemus
Achternaam: Bosmuis
Adres: Jean jaureslaan 133/Frederik 
Burvenichstraat 218
GSM: 0468 23 16 07
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Scouts is als een tweede familie voor 
mij� leiding geven maakt me gelukkig 
en geeft me ervaring die ik goed 
kan gebruiken� dit is vooral zo bij de 
kapoenen die vaak veel aandacht 

vragen maar ook veel terug geven voor die aandacht�
Geboortedatum: 13/7/2002
Studies of werk: Archeologie
Hobby's: schrijven, tekenen, viool en scouts
Totemnaam: Eigengereide Seriema



16

Voornaam: Rikki
Adres: Vijverhof 13, 9050 Gentbrugge
GSM: 0494 40 52 78
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Kapoenenleiding geven is geweldig, 
na een fantastisch jaar en een 
spectaculair kamp kijk ik er dus ook 
heel hard naar uit om dit jaar weer 
leuke herinneringen te creëren en 
vooral heel veel plezier te maken 
samen met de stoere, dappere en 

vooral wijze kapoenen�
Geboortedatum: 15/6/2002
Studies of werk: 1ste jaar Accountancy-fiscaliteit
Hobby's: Basketbal, lopen en scouts natuurlijk
Totemnaam: Dartele herder

Voornaam: Nala
Adres: Vredestraat 42, 9050 
Gentbrugge
GSM: 0478 54 98 80
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Elke zondag samen met de kapoenen 
nieuwe dingen ontdekken en gek 
doen� De verschillende kapoentjes 
leren kennen en zien groot worden 
op de scouts� Samen met mijn mede 
leiding en zot wijs jaar bezorgen voor 

de kapoenen!!
Geboortedatum: 21/7/2003
Studies of werk: Ik zit nog in mijn laatste jaar op de 
steinerschool #mandenvlechten�
Hobby's: Woordkunst drama en de scouts natuurlijk!
Totemnaam: Rivier lelie rood Gemoedelijk Winterkoninkje
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Voornaam: Veva
Adres: Aannemersstraat 66, 9040 
Gent
GSM: 0474 05 28 99
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Na mijn eerste jaar kapoenenleiding 
kreeg ik er maar niet genoeg van� Ik 
kijk er naar uit om dit jaar elke week 
met volle goesting naar de scouts te 
gaan, te ravotten en onnozel te doen 
samen met de kapoenies� Lachen 

doe ik het liefste en ik weet uit ervaring dat kapoenen de 
grappigste mopjes van allemaal vertellen� Dat de startdag 
er maar snel is!
Geboortedatum: 25/2/2002
Studies of werk: Ik zit nu in mijn tweede jaar Sociaal Werk 
aan de Arteveldehogeschool in Gent
Hobby's: De scouts duhhhh, maar ik ga ook graag eens 
gaan lopen en met mijn vrienden op stap :)
Totemnaam: Lava sterrengloedgeel Exuberante Chinchilla
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Welpenleiding

Voornaam: Rikki
Achternaam: Tikki-Tavi
Adres: Achterdries 22
GSM: 0498 64 27 22
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Samen met mijn medeleiding de 
welpen een onvergetelijke zondag 
laten bezorgen�
Geboortedatum: 24/12/2001
Studies of werk: Werken bij Houten 
huis

Hobby's: Fristi drinken, Onderdanig zijn aan Junot op het 
werk en Scoutsen
Totemnaam: Onstuimige Raccoon

Voornaam: Akela
Adres: Peter 
Benoitlaan 123, 9050 
Gentbrugge
GSM: 0489 62 11 43
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Elke zondag klaar staan om samen 
met de welpen er hard tegen aan te 
gaan! De welpen uitdagen op allerlei 
vlakken� Samen plezier maken en een 
onvergetelijke tijd beleven!

Geboortedatum: 29/3/2001
Studies of werk: Industrieel Ingenieur 3e Bachelor 
elektromechanica
Hobby's: Accordeon
Totemnaam: Olijke Springbok
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Voornaam: Raksha
Adres: Emiel Verhaerenlaan 56
GSM: 0491 52 37 22
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Elke zondagmiddag mij amuseren 
met de welpen en medeleiding� Leuke 
spelletjes spelen en lachen, gieren, 
brullen! Mooie herinneringen maken 
en dan afsluiten met een fantastisch 
kamp natuurlijk!
Geboortedatum: 1/12/2004

Studies of werk: Net afgestudeerd van het middelbaar, 
nog geen idee voor volgend jaar�
Hobby's: Scouts, handbal en colatjes drinken met mijn 
vrienden�
Totemnaam: Sprankelend azuurgele openhartige ekster

Voornaam: Kigo
Adres: Ankerslaan 41, 9050 Gentbrugge
GSM: 0495 36 21 60
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Kleine rakkers de kans geven om 
elke zondag helemaal los te gaan en 
lekker te ravotten� Ik heb heel veel zin 
om er vollenbak voor te gaan samen 
met de welpen en ons samen dood te 
amuseren, ennnnn uitkijken naar een 
crazy welpenkamp!!!!!!
Geboortedatum: 3/7/2000

Studies of werk: Ik heb net m’n bachelor Sociaal Werk 
gehaald en start nu aan een Master Gender en Diversiteit
Hobby's: lekker rennen, apero met de groepsleiding, 
scoutsen, werken en ervoor zorgen dat de cafés in het stad 
niet failliet gaan ;-)
Totemnaam: zonnig olijfgroene levendige oeakari
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Voornaam: Shere
Achternaam: Khan
Adres: Emiel Verhaerenlaan 3
GSM: 0486 97 42 13
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Samen komen met vrienden waarvan 
je weet dat het altijd wel lachen is 
en dat er altijds iets nieuws te doen 
is� Leren omgaan met de kinderen 
en nieuwe persoonlijkheden leren 
kennen� En vooral wetende dat je je 
elke week kan amuseren�

Geboortedatum: 9/3/2003
Studies of werk: Industrieel productontwerpen
Hobby's: Skaten is een van mijn favoriete bezigheden 
omdat er veel creativiteit aan te pas komt net als mijn 
andere hobby houtbewerken!
Totemnaam: Ultramarijndennengroenzwarte 
verschrokken comorenwever

Voornaam: Bagheera
Adres: Het Woud
GSM: 0492 87 61 65
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
De Welpen is je elke week kunnen rot 
amuseren, chillen, creatief bezig zijn 
en zot doen�
Geboortedatum: 27/8/2002
Studies of werk: Verpleegkunde
Hobby's: Gitaar spelen
Totemnaam: Magma Honing Goude 

Schelmse Chimpansee
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Voornaam: Baloe
Adres: Forelstraat 83 9000 Gent
GSM: 0479 08 49 78
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Welpenleiding zijn, ik kan er maar geen 
genoeg van krijgen! Ik heb gigantisch 
veel goesting om mij het derde jaar 
op rij elke zondag uit te leven met de 
coolste, grappigste en stoerste welpen 
allertijden! Yihaaaaaa!
Geboortedatum: 29/9/1999

Studies of werk: Thesis-afwerkende Geschiedenisstudente 
die tegelijk voor een schakelprogramma voor Politieke 
Wetenschappen gaat!
Hobby's: Thesissen maken, skiën, eten/drinken en 
uiteraard spelen met mijn vriendjes en vriendinnetjes op 
de scoutsss
Totemnaam: Fonkelend Olijfgoude Jofele Poolvos

Voornaam: Phao
Adres: Louis De Smetstraat 11
GSM: 0497 18 32 52
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Zondag is natuurlijk DE dag van de 
week, samen met mijn medeleiding 
en welpen amuseer ik mij te pletter� Ik 
kijk opnieuw uit naar een schitterend 
jaar!!!!
Geboortedatum: 1/5/2002
Studies of werk: Bedrijfsmanagement 

KMO
Hobby's: Basketbal
Totemnaam: Nachtgoudgele Amusante Timca
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Wololeiding

Voornaam: Nancy
Achternaam: Matthijs
Adres: Louis van houttestraat 93
GSM: 0493 98 35 08
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Lekker ravotten in de bossen� Elke 
zondag lachen om de dwaze lollen :) 
En niet te vergeten elke zondag samen 
avonturen te beleven!!!
Geboortedatum: 25/9/2002
Studies of werk: Ik studeer verzorging 

laatste jaar en ik werk bij kinderen met een beperking
Hobby's: Boksen, tekenen, SCOUTS !!!
Totemnaam: Eenhoornbloedrode onbevangen kievit

Voornaam: Simon
Achternaam: Coolen
Adres: 
Nijverheidstraat 46
GSM: 0488 23 74 88
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Scouts is vooral spelen, nieuwe dingen 
leren en héél véél plezier! Elke zondag 
is een dag vol amusement!
Geboortedatum: 28/11/2002
Studies of werk: Ik studeer 

Orthopedagogie, daar leer je vooral mensen helpen die je 
hulp goed kunnen gebruiken�
Hobby's: Ik hou van sporten, gitaar spelen en uiteraard de 
scouts!!!
Totemnaam: Welberaden schaarbek
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Voornaam: Joris
Achternaam: Pockelé
Adres: Ploegstraat 14
GSM: 0468 12 70 11
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Elke week een leuke vergadering in 
elkaar steken voor de gasten en ze af 
en toe iets bijleren�  En me natuurlijk 
ongelofelijk amuseren!!
Geboortedatum: 24/3/2002
Studies of werk: Tweede Bachelor 

burgerlijk ingenieur
Hobby's: Schermen en scouts natuurlijk!!
Totemnaam: Glinsterend Parelblauwe Plichtvaardige 
Roatelo

Voornaam: Fran
Achternaam: Meirhaeghe
Adres: Toekomststraat 76
GSM: 0468 26 53 84
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Lachen, gieren, brullen! Altijd voor 
sfeer en gezelligheid een dikke 10!
Geboortedatum: 2/4/2003
Studies of werk: Lo en 
Bewegingsrecreatie (Lo leerkracht)
Hobby's: Training turnen geven, 

zingen onder de douche, Netflix kijken en zeker niet 
vergeten naar de scouts te gaan!
Totemnaam: Salvia sprankelend witte kriele kolibrie
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Voornaam: Natan
Achternaam: Callebaut
Adres: Weverboslaan nr2
GSM: 0491 88 48 63
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Het plezier maken met mijn vrienden� 
En iedere week weer een excuse te 
hebben om niet te gaan werken�
Geboortedatum: 18/6/2003
Studies of werk: Hotelschool
Hobby's: Scouts

Totemnaam: Markante meerkat

Voornaam: Oona
Achternaam: Wybaillie
Adres: Lededries 7 9050 Ledeberg
GSM: 0495 25 33 58
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Wololeiding zijn voor mij is elke zondag 
mij super amuseren met de wolo’s� Ik 
hou ervan om toffe spelletjes te leren 
en mijn gasten alle tips en tricks aan te 
leren om een echte scouts te zijn�
Geboortedatum: 21/12/1999

Studies of werk: communicatiewetenschappen: Master 
journalistiek
Hobby's: Vanalles en nogwat, maar allerliefst leiding zijn 
natuurlijk!
Totemnaam: Amazone oranje zilverkleurige aanhalige 
perrie
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Voornaam: Simon
Achternaam: De Paepe
Adres: Oscar Roelestraat 5
GSM: 0487 70 22 77
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Leiding zijn’ Er elke zondagnamiddag 
staan om plezier te maken met 
iedereen, zodat we zo veel mogelijk 
leuke memorabele momenten 
creëren en er dan later kunnen aan 
terug denken�

Geboortedatum: 26/2/2003
Studies of werk: 6de middelbaar Sportwetenschappen
Hobby's: Voetbal bij Jago Sint-Amandsberg en scouts
Totemnaam: Nachtjadepaarse Goedwillige Kaaimansnoek

Voornaam: Marie
Achternaam: Claeys
Adres: En� Verhaerenlaan 56
GSM: 0494 22 34 04
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Lange tochten maken waar we veel 
moeten kaartlezen, veel vuur maken, 
gekke knopen leren, beestjes een 
plantjes leren kennen!! Ik heb er al heel 
veel zin in! Ik stond al bij de jongste en 
oudste tak, de middelste tak ontbrak 

nog in mijn lijstje, ideaal dus om af te sluiten!
Geboortedatum: 6/7/1999
Studies of werk: Vroedkunde
Hobby's: Breien, muziek spelen, lelijke huizen bekijken, 
baby’s knuffelen!
Totemnaam: Beminnelijke Apella
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Jogileiding
Voornaam: Seppe
Achternaam: 
Vanderstichele
Adres: Groot-
Begijnhof 72, 9040 gent
GSM: 0468 20 09 17
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Op avontuur gaan, nieuwe uitdagingen 
aan gaan en leuke herinneringen 
maken� Ook aanleren van technieken 
en grote sjor contstructies maken� 

Maar het voornaamste gewoon heel veel plezier maken�
Geboortedatum: 17/9/2001
Studies of werk: Graduaat orthopedagogie
Hobby's: Windsurfen, drummen, en natuurlijk niet te 
vergeten SCOUTS
Totemnaam: Paradijsvogeloranje inschikkelijke collie

Voornaam: Britt
Achternaam: Paternoster
Adres: Bruiloftstraat 90, 9050 
Gentbrugge
GSM: 0471 90 15 41
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Fun fun fun!
Geboortedatum: 1/3/2003
Studies of werk: Biomedische 
wetenschappen
Hobby's: Scouts!

Totemnaam: Potto
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Voornaam: Jan
Achternaam: De Neve
Adres: Henri Mortierstraat 49, 9050 
Gentbrugge
GSM: 0494 12 06 72
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Waarom veranderen van tak als jogi’s 
zo leuk zijn? Als jogileiding kan je 
actief meespelen en ook chillen met 
de kinderen� Ideale combinatie dus!
Geboortedatum: 1/6/2000

Studies of werk: Burgerlijk ingenieur: 
computerwetenschappen
Hobby's: Piano tokkelen, sport beoefenen, brawl stars 
ownen
Totemnaam: Begenadigde Newfoundlander

Voornaam: Siska
Achternaam: Claeys
Adres: Emiel Verhaerenlaan 56 9050 
Gentbrugge
GSM: 0495 38 46 85
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Andere mensen blij maken & bij leren 
terwijl ik mezelf ook rot amuseer
Geboortedatum: 25/10/2001
Studies of werk: 
Moraalwetenschappen

Hobby's: Scouts, Muziek, handbal, uitjes maken met 
vrienden
Totemnaam: Vurig rasta groene gulhartige picus
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Voornaam: Lucas
Achternaam: Van Tricht
Adres: Peter Benoitlaan 123, 9050 
Gentbrugge
GSM: 0488 77 82 16
Wat houdt leiding zijn voor jou in? Na 
de kapoenen en welpen sta ik nu bij de 
jogi’s! Ik heb super véél zin om dit jaar 
die bende te leren kennen! Amuseren, 
spelen, ravotten, lachen maar vooral 
de jogi’s uitdagen! Scoutstechnieken 

aanleren zodat ze als een echte scouts op kamp kunnen 
vertrekken!
Geboortedatum: 29/3/2001
Studies of werk: 3de bachelor industrieel ingenieur 
elektromechanica
Hobby's: Muziek maken, fietsen, lopen, afspreken met 
vrienden en scouts uiteraard
Totemnaam: Hemelsblauw Zilveren Spitse Macao

Voornaam: Zoë
Achternaam: Caus
Adres: Achterdries 22
GSM: 0498 64 27 21
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Elke zondag plezier maken met de 
jojojogiii´sss�
Geboortedatum: 24/12/2001
Studies of werk: 
Communicatiewetenschappen aan 
uGent

Hobby's: Scouts, met playmobil spelen, tiktoks maken
Totemnaam: Minzaam Zeepaardje
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Voornaam: Torben
Achternaam: Blöte
Adres: Wittewalle 76 oostakker
GSM: 0488 98 93 63
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Plezier maken met de kinderen� De 
jogi’s de zelfde leuke ervaring geven 
die ik had�
Geboortedatum: 8/1/2001
Studies of werk: Electrische installaties
Hobby's: Scouts of course, Aan 

brommers sleutelen
Totemnaam: Inschikkelijk bultrug

Voornaam: Junot
Achternaam: Mattelaer
Adres: Houw 10
GSM: 0485 10 85 95
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Jogileiding geven is voormij, zorgen 
dat de pubers hun frustraties kunnen 
uiten en avontuur beleven!
Geboortedatum: 3/12/1999
Studies of werk: Ik werk als 
schrijnwerker in een bouwbedrijf die 

houten huizen maakt�
Hobby's: Ik speel drum, hockey en ga af en toe gaan surfen
Totemnaam: Duldzame sneeuwuil
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Giverleiding

Voornaam: Bert
Achternaam: Sybers
Adres: Sint-Simonstraat 17, 9050 
Gentbrugge
GSM: 0471 57 08 72
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
zie vorige editie
Geboortedatum: 18/11/2000
Studies of werk: Wijsbegeerte
Hobby's: zwemmen, 
computerspelletjes spelen, eventueel 

een boek lezen, afspreken met vrienden en scouts 
natuurlijk
Totemnaam: Subtiele Zeehond

Voornaam: Lucas
Achternaam: Suykens
Adres: Oude 
Brusselseweg 28, 
Ledeberg
GSM: 0493 54 55 08
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Het avontuur en de gekke verhalen 
die je maakt/verteld aan je gasten en 
medeleiding, plezier maken en leden 
de kunsten van de scouts leren�

Geboortedatum: 6/11/2000
Studies of werk: voorlopig gaat al mijn aandacht naar de 
scouts!
Hobby's: Eten, scouts (duh), fotografie, eten, fitnessen (of 
toch zoveel mogelijk), gamen en heb ik al eten gezegd?
Totemnaam: Goedwillige Bintoerang
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Voornaam: Servaas
Achternaam: Van Tricht
Adres: Peter Benoitlaan 123
GSM: 0483 63 77 19
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Giverleiding houdt voor mij in ervoor te 
zorgen dat de givers een fantastische 
zondagnamiddag beleven tijdens het 
jaar, verder wil ik mee helpen om van 
de givers een hechte groep te maken 
en ervoor zorgen dat we dit jaar een 

prachtig buitenlands kamp kunnen beleven!
Geboortedatum: 11/5/1998
Studies of werk: Nog onbekend momenteel
Hobby's: Scoutsleiding, hobo spelen, afspreken met 
vriendjes en vriendinnetjes en schaken
Totemnaam: Zachtmoedige stekelstaarteekhoorn

Voornaam: Jeroen
Achternaam: Pockelé
Adres: Ploegstraat 14
GSM: 0468 31 83 48
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
De luie givers in beweging krijgen� 
Door wijze vergaderingen in elkaar te 
stekken�
Geboortedatum: 9/3/1998
Studies of werk: Leerkrachten 
opleiding

Hobby's: Tornooien organiseren voor de olympische drie 
maal drie basketers�
Totemnaam: Royale Aboe
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Voornaam: Kato
Achternaam: Vandervelden
Adres: Bernheimlaan 33 9050 
Gentbrugge
GSM: 0489 43 44 76
Wat houdt leiding zijn voor jou 
in? Na een droevig jaar met weinig 
vergaderingen maar een schitterend 
zomerkamp, ben ik helemaal klaar 
voor een bomvol jaar met veeeel 
vergaderingen, plezier en een 

geweldig buitenlands kamp!! Oh ja, en misschien ook wat 
geldacties organiseren voor dat kamp ;)! Ik heb er allesinds 
zin in, hopelijk jullie ook??
Geboortedatum: 9/4/1999
Studies of werk: 2de master revalidatiewetenschappen 
en kinesitherapie
Hobby's: Baantjes zwemmen met vriendinnen, etentjes 
houden (lekker vegetarisch koken), moestuinieren (als de 
slakken niet alles hebben opgegeten), wandelen,���
Totemnaam: Parmante Zwaan

Voornaam: Milan
Achternaam: Callebaut
Adres: Epicleidingstraat 42069
GSM: 0471 06 54 11
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
De givers een onvergetelijke jaar 
bezorgen is mijn doel� Givers zijn dan 
wel de oudste maar het vorig kamp 
heeft mij geleerd dat ze eigenlijk 
kapoenen zijn maar dan een beetje 
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Voornaam: Myrte
Achternaam: Philippeth
Adres: Forelstraat 83 9000 Gent
GSM: 0477 04 24 77
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Na een tussenstop bij de kleinste 
kapoenen is het nu tijd voor de 
allergrootste kapoenen van de HDB! 
Givers met heimwee, plasbroeken 
of verloren knuffels op een (hopelijk 
#prayfornoCorona) buitenlands kamp 

vormen geen probleem! Ik heb er alvast héél veel zin om 
te knallen met de givers, Kato en het testosteronteam! 
LETSGOOOOO
Geboortedatum: 5/2/1998
Studies of werk: Afgestudeerde kinesist die nog een 
jaartje pediatrische revalidatie gaat bijstuderen
Hobby's: Scouts, kinderen dingen wijsmaken, skiën, lopen 
als de Achillespees mee wilt, m’n FOMO onderhouden 
door een feestje hier en daar en groepsleiden :))
Totemnaam: Helderivoorgroene Kittige Secretarisvogel

groter� Hopelijk zijn ze mij nog niet beu�
Geboortedatum: 13/4/1998
Studies of werk: Iets me sport
Hobby's: Ping pong spelen, gepassioneerd ademhalen, 
staan, zitten en yeeten
Totemnaam: Krachtige Argali
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Materiaalmeesters
Voornaam: Florian
Achternaam: & Febe
Adres: Openbarewerkenstraat 69, 
9000 Gent
GSM: iPhone 13 Pro Max
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Deze prachtige werkruimte staat al 
enkele jaren op onze radar� Via via 
hoorden we dat het te huur stond� 
We werden meteen verliefd op de 
“aesthetic” van het pand� Ik moet 

toegeven, we droomden al een tijd van om een plek te 
creëren voor en door makers� Wat we precies gaan doen 
weten we nog niet maar daarvoor zijn er creative meetings 
met koffie, gewoon casual (lacht). Kortom we zijn jonge 
starters een we zij n trots op ons MTRL KØT�
Geboortedatum: 17/1/1997
Studies of werk: Taal & Letterkunde Nederlands - Engels
Hobby's: Koffie, padellen met een bevriend koppel, Tinder, 
Live Muziek, Maken
Totemnaam: Oppervlakkige Duif & Vlotte Vink

Voornaam: Didier
Achternaam: Van de Hobbyhoek
Adres: Tuinhuis 1
GSM: CAT S42 met 32GB
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Allerhande materiaal chalarmeren�
Geboortedatum: 26/8/1986
Studies of werk: Chalarmeren
Hobby's: Chalarmeren
Totemnaam: Chalarmerende 
charlamant
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Voornaam: Servaas
Achternaam: Van Tricht
Adres: Peter Benoitlaan 123
GSM: 0483 63 77 19
Wat houdt leiding zijn voor jou in? De 
materiaalmeesters zijn het kloppende 
hart van de HDB� Zonder materiaal 
zou een scoutskamp er namelijk niet 
uitzien zoals wij het kennen� Dit jaar 
willen we de vrij materiaalbijdrage 
investeren in goed materiaal en het 

materiaal dat we al hebben ermee herstellen�
Geboortedatum: 11/5/1998
Studies of werk: Nog onbekend momenteel
Hobby's: Alles met materiaal
Totemnaam: Zachtmoedige stekelstaarteekhoorn

Voornaam: Seppe
Achternaam: Vanderstichele
Adres: Groot-begijnhof 72, 9040 Gent
GSM: 0468 20 09 17
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Het onderhouden van het materiaal, 
de inventaris uitbrijden en er voor 
zorgen dat er tip-top in orde materiaal 
ter beschikking is voor de leden�
Geboortedatum: 17/9/2001
Studies of werk: Graduaat 

orthopedagogie
Hobby's: Beheren van materiaal
Totemnaam: Paradijsvogeloranje inschikkelijke collie
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Voornaam: Seppe
Achternaam: De Clercq
Adres: Vijverhof 13
GSM: 0494 40 52 78
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Onderhouden van het materiaal, de 
inventaris uitbreiden en ervoor zorgen 
dat er tip-top in orde materiaal ter 
beschikking is voor de leden�
Geboortedatum: 15/6/2002
Studies of werk: 1ste jaar Accountancy-

fiscaliteit
Hobby's: Materiaal beheren
Totemnaam: Dartele Herder

Voornaam: Lucas
Achternaam: Van Tricht
Adres: Peter Benoitlaan 123, 9050 
Gentbrugge
GSM: 0488 77 82 16
Wat houdt leiding zijn voor jou 
in? Het materiaal op orde zetten� 
Herstellen en vernieuwen waar nodig� 
Inventariseren en vooral met respect 
omgaan met het gerief!

Geboortedatum: 29/3/2001
Studies of werk: 3de bachelor industrieel ingenieur 
elektromechanica
Hobby's: Muziek spelen (fagot), fietsen, lopen, afspreken 
met vrienden en scouts uiteraard
Totemnaam: Hemelsblauw Zilveren Spitse Macao
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Voornaam: Jarne
Achternaam: Caus
Adres: Achterdries 22
GSM: 0498 64 27 22
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Proberen een oog te krijgen op welk 
materiaal we allemaal hebben en 
dit in orde te brengen� Het materiaal 
verhuren zodat we dit ook kunnen 
opknappen en nieuw materiaal 
kunnen aankopen�

Geboortedatum: 24/12/2001
Studies of werk: Werken bij houten huis
Hobby's: Scouts, Fristi drinken
Totemnaam: Onstuimige raccoon
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LT2
Voornaam: Frederik
Achternaam: Van Autreve
Adres: Keizervest 5/102, 9000 Gent
GSM: 0479 68 49 39
Wat houdt leiding zijn voor jou 
in? Steentje slijpen, subsidietje 
aanvragen, isolatiemateriaal snijden, 
mailtje maken voor het Huberke, 
gyproc plaatjes tegen de muur vijzen��� 
Allemaal toffe dingen, plezier voor 
groot en klein! 

Heb je al zin om eens te komen helpen, of ben je benieuwd 
hoe je de scouts nog financieel kan steunen bij de bouw? 
Neem zeker eens een kijkje op onze website: https://www�
hdb-scouts�be/lt2/
Geboortedatum: 14/8/1991
Studies of werk: ambtenaar bij Stad Gent during the 
week, lokalenbouwer op de scouts during the weekend
Hobby's: Er is niets beter dan een goede werkdag met LT2, 
of wat reclame maken voor de renteloze lening� 
Neem zeker eens een kijkje op mijn blog https://www�hdb-
scouts�be/lt2/ Daar kan je meer info terug vinden over mijn 
hobby’s� 
Oh ja, en een goed concert meepikken�
Totemnaam: Standvastige Sifaka

Voornaam: Jordie
Achternaam: Watté
Adres: Lieven Duvoselstraat 1, 9050 Gentbrugge
GSM: 0473 19 08 70
Wat houdt leiding zijn voor jou in? Na 6 jaar leiding bij 
de HDB was het tijd voor een nieuwe uitdaging� Met LT2 
bouwen we dit jaar het nieuwe jogi- en wolo-lokaal� Als 

https://www.hdb-scouts.be/lt2/
https://www.hdb-scouts.be/lt2/
https://www.hdb-scouts.be/lt2/
https://www.hdb-scouts.be/lt2/
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Voornaam: Peter (ook wel: Peet)
Achternaam: Geldof
Adres: Philippe Van de Veldehof 13A, 
9050 Gentbrugge
GSM: 0484 16 78 68
Wat houdt leiding zijn voor jou 
in? Het nieuwe jogi-lokaal bouwen 
is (opnieuw) een pittige uitdaging 
aangaan en die haalbaar maken: 
door stap voor stap er voor te gaan, 
te overleggen en de handen uit de 

mouwen te steken� Dat buiten zijn doet me ook deugd: in 
de paasvakantie de funderingen graven  in de sneeuw, in 
juni de houtskelet bij elkaar gevezen in de felle zon,��� Als 
lid, leiding en bouwer toch al mooie momenten beleefd in/
rond de HDB-scoutslokalen en er zijn er ongetwijfeld nog 
heel wat op komst !
Geboortedatum: 14/4/1978
Studies of werk: architect bij 2PKarchitecten
Hobby's: papa van Hanne (jogi) en Loes (wolo), lopen en 
reizen, beetje basgitaar,��� en jawel: scoutslokalen bouwen !
Totemnaam: Bedachtzaam Sikahert

werfleider en ruwbouwaannemer en 
steek ik hier maar al te graag mijn 
handen uit de mouwen� Heb je zelf 
ook goesting om met ons te komen 
mee helpen op zaterdag kijk dan zeker 
eens naar ons maandprogramma in 
het Huberke!
Geboortedatum: 2/5/1995
Studies of werk: Werfleider @ CIT 
BLATON en ruwbouwaannemer @ 
JWA BOUW

Hobby's: Nieuwe scoutslokalen bouwen
Totemnaam: Bedreven Bever
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Stamleiding

Voornaam: Gertje
Achternaam: Verhulst
Adres: Dorpsstraat 101
GSM: Ik moest kloppen want de bel 
doet het niet
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Voor de meest waanzinnige stams 
zorgen� Natuurlijk wel binnen het 
thema van studio 100�
Geboortedatum: 4/9/1990
Studies of werk: Nieuwe K3 meisjes 

zoeken
Hobby's: Met de nieuwe K3 aanpappen� Met stoffen 
beesten praten� Aan marlijneke uitleggen waarom er weer 
een nieuw K3 meisje in mijn huis zit� Deurbellen maken�
Totemnaam: Wulpse Samson

Voornaam: Karen
Achternaam: Van K3
Adres: Studio 100
GSM: 04 12 34 56 78 90
Wat houdt leiding zijn voor jou 
in? Samen met mijn vriendjes en 
vriendinnetjes K3 liedjes zingen en 
veel dansen�
Geboortedatum: 28/10/1974
Studies of werk: Zangeres, danseres 
en jury bij BGT xx

Hobby's: Zingen, dansen, tongpiercing laten zetten en 
vooral veel wenen�
Totemnaam: Rosse Sprinkhaan
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Voornaam: Kristel
Achternaam: Van K3
Adres: Studio 100 straat, België
GSM: 0495 25 33 58
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Stamleiding zijn voor mij is elke zondag 
mijn mede leiding verblijden met een 
lekker drankje en een gezellige avond� 
Daarnaast kan ik de volgende weken 
nog nagenieten tijdens het opruimen 

van onze prachtige stam�
Geboortedatum: 10/12/1975
Studies of werk: Dansen en Zingen
Hobby's: drankjes uitschenken, mensen verblijden en 
natuurlijk opruimen
Totemnaam: aanhalige perrie

Voornaam: Samson
Achternaam: Worst
Adres: Die osso waar de bel het niet 
doet
GSM: Gsm ook kapot
Wat houdt leiding zijn voor jou 
in? Chillen met K3 en Gert tot de 
late avond, om dan vredig naar mijn 
mandje te gaan naast ons Bobientje�
Geboortedatum: 27/8/1989
Studies of werk: Al meer dan 30 jaar 

optredens tegen mijn goesting geven
Hobby's: Hond zijn
Totemnaam: Vleeskleurige toffe Bearded Collie
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Voornaam: Kathleen
Achternaam: Van K3
Adres: Herberg ‘Bij de 3 biggetjes’
GSM: Sorry, mag ik niet geven van Gert
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Ik heb er Hey Mama Sé Mama Kuma 
Kuma Hé Mama Loko Loko La Oya Oya 
Lélé-veel zin in!!! De stam kleuren in 
alle kleuren van de regenboog, shaken 
als hippies tot in de vroege uurtjes, 
misschien verliest iemand wel hun 

hart in onze discotheek ;)� K3 loves you!
Geboortedatum: 18/6/1978
Studies of werk: Zingen in de girlsband K3
Hobby's: Verliefd zijn op Leonardo DiCaprio, plekjes 
vinden waar ze ons niet kunnen vinden, bellen met mijn 
teleromeo, jouw superhero zijn!
Totemnaam: Melodieuze zangvogel
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Redactie
Voornaam: Joris
Achternaam: Pockelé
Adres: Ploegstraat 14
GSM: 0468 12 70 11
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Ervoor zorgen dat elke maand het 
programma bekend is voor de leden 
en ouders is natuurlijk de belangrijkste 
taak binnen de hele scouts� Hopelijk 
kan ik deze zware taak naar wensen 
vervullen� Gelukkig heb ik al een jaartje 

ervaring!
Geboortedatum: 24/3/2002
Studies of werk: tweede Bachelor Burgerlijk Ingenieur
Hobby's: Daar heb ik geen tijd voor� Ik ben constant bezig 
met het maandprogramma, hierbuiten heb ik geen leven 
meer���
Totemnaam: Glinsterend Parelblauwe Plichtvaardige 
Roatelo

Voornaam: Lucas
Achternaam: Van Tricht
Adres: Reyerslaan 52, 1043 Brussel�
GSM: 04 88 77 82 16
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Het maandelijks blad voor de leden 
en ouders opmaken� De leiding 
ambeteren om het maandprogramma 
door te sturen�
Geboortedatum: 29-3-2001
Studies of werk: 3de bachelor 

industrieel ingenieur elektromechanica
Hobby's: Papiersoorten en lege inkt-cartridges verzamelen
Totemnaam: Hemelsblauwzilveren spitse macao



DE WINKEL VAN SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN IN GENT

Scoutsuniformen, slaapzakken, rugzakken, zakmessen, stapschoenen, …
op maat van scouts en gidsen. 
Spaar met je lidkaart voor een kortingsbon in alle Hopper-winkels (ook online).

OPENINGSUREN
woensdag tot en met vrijdag 14u tot 18u
zaterdag 10u tot 12u en 12u30 tot 18u
maandag, dinsdag en zondag: gesloten

WAAR KAN JE ONS VINDEN
Antwerpsesteenweg 242 - 9040 St.-Amandsberg (Gent)
09 223 84 42 - winkel.gent@hopper.be - www.hopper.be 
Volg Hopper Winkel op Facebook.

foto: Dries Luyten
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