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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 “Das goesting!”� 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 leidingploeg
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BBQ startdag 2022
Beste ouders, leden en sympathisanten

Op zondag 18 september starten we het scoutsjaar met 
onze startdag, en dit jaar doen we dat opnieuw met een 
BBQ! 

We organiseren deze barbecue voor de plechtige opening 
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/bbq2022/� De inschrijvingen 
lopen t.e.m. 9 september�

De startdag zelf begint om 10u en gaat dit jaar opnieuw  door 
op het jogiterrein (Emiel Claeyslaan 2, 9050 Gentbrugge) 
met naar goede gewoonte toffe startdagactiviteiten zoals 
kampfoto’s bekijken of verloren voorwerpen zoeken & 
popcorn à volonté� 

De barbecue begint aansluitend om 12u� 

Vanaf 14u start dan de eerste vergadering van het nieuwe 
scoutsjaar� 

Tot op de startdag!

https://www.hdb-scouts.be/bbq2022/
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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@gmail�com of je kan dit aan 
eender 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%40gmail.com%20?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 14u00-17u00 
samen aan de Achteringang van ‘t Groen 
Drieske (Achterdries 71)�

Welpen
De 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 14u00-17u00 
in de Parochietuin, Achterdries 52�

Woudlopers
De wolo’s 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 14u00-17u30�
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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 14u00-17u30�

Givers
De 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 14u00-17u30 aan de Achteringang 
van ‘t Groen Drieske, Achterdries 71�

Jinners, 
De jinners zijn de zeventien- en 
achttienjarigen, denken bij de districtsjin 
na over hun engagement binnen 
scouting� Ze gaan grote uitdagingen aan 
en genieten met volle teugen� 

Leiding
De 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�



9

Weekenden 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 Slovenië, 
Polen en Montenegro, 
we zijn benieuwd 
naar de volgende 
bestemming!

Meer info over onze 
kampen krijgt u in de loop van het jaar, wanneer alle details 
bekend zijn� 
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Groepsleiding
Voornaam: Bert
Achternaam: Sybers
Adres: Sint-
Simonstraat 17
GSM: +32471 57 08 72
Wat houdt groepsleiding zijn voor 
jou in? 
Na 4 prachtige jaren als leiding zet 
ik graag de volgende stap in mijn 
scoutscarriére� Groepsleiding zijn 
houdt voor mij in dat ik een fakkel 

ben voor de groep� Mijn medegroepsleiding en ik zijn de 
personen die de groep door het donker gidsen� We lopen 
voorop en we proberen onze medeleiding op sleeptouw te 
nemen� Als fakkel houden we de groep samen met nodige 
warmte en sfeer� Bij ons brandt het vuur van engagement�
Geboortedatum: 18/11/2000
Studies of werk: Wijsbegeerte
Hobby's: Boekje lezen, eens gaan zwemmen of basketten, 
luisteren naar Seppe die over de koers praat, de groep 
leiden en scouts natuurlijk
Totemnaam: Subtiele Zeehond



11

Voornaam: Lucas
Achternaam: Van Tricht
Adres: Peter Benoitlaan 123
GSM: 0488 77 82 16
Wat houdt groepsleiding zijn voor 
jou in? 
Samen met ons vieren de groep 
mee op sleeptouw nemen� De scouts 
draaiende houden en de leiding 
bijstaan waar nodig� Ik heb er zin in om 
dit jaar alles te geven en er meteen in 

te vliegen!
Geboortedatum: 29/03/2001
Studies of werk: Master in de industriële wetenschappen 
energie - elektrotechniek
Hobby's: Muziekschool (fagot), fietsen, lopen, speechen, 
groepsraden, takraden, leidingsverdeling, ���
Totemnaam: Hemelsblauw Zilveren Spitse Macao

Voornaam: Seppe
Achternaam: De Clercq
Adres: Vijverhof 13
GSM: 0494 40 52 78
Wat houdt groepsleiding zijn voor 
jou in? 
Als groepsleiding krijg je de 
verantwoordelijkheid om de scouts in 
goede banen te leiden, je wordt een 
aanspreekpunt voor de ouders en 
zorgt voor een goede sfeer binnen de 

leiding� Het is een eer om deze verantwoordelijkheid op 
mij te mogen nemen voor de komende 3 jaar, samen met 
mijn medegroepsleiding�
Geboortedatum: 15/06/2002
Studies of werk: 2de bachelor Accountancy-fiscaliteit
Hobby's: minivoetbal, fietsen en scouts
Totemnaam: Dartele Herder
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Voornaam: Vincent
Achternaam: Van Tricht
Adres: Peter Benoitlaan 123
GSM: 0489 62 11 43
Wat houdt groepsleiding zijn voor 
jou in? 
Na 3 jaar leiding te geven aan leden, 
neem ik graag de verantwoordelijkheid 
erbij om leiding te geven aan de 
leiding� Ik engageer me graag voor de 
beste scoutsgroep van de wereld en 

krijg er veel voldoening van� Komende 3 jaar zal ik me vol 
goesting inzetten voor deze prachtige vriendengroep!
Geboortedatum: 29/03/2001
Studies of werk: Master Industrieel Ingenieur 
Elektrotechniek
Hobby's: Accordeon spelen, af en toe coureuren en gaan 
lopen
Totemnaam: Olijke Springbok
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Kapoenenleiding
Voornaam: Toto
Achternaam: 
Bosmuis 
Adres: Oscar 
Roelsstraat 5
GSM: 0488 80 65 89
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
De vrienden zien, ontspanning & 
plezier maken
Geboortedatum: 23/12/2004
Studies of werk: Eerste jaar 

verpleegkunde
Hobby's: Scouts… da ist
Totemnaam: Behaaglijke Dingo

Voornaam: Xebo
Achternaam: Kerkuil
Adres: Louis de Smetstraat
GSM: 0470 64 34 97
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Ik wil de scoutsleden zo veel mogelijk 
amusement bezorgen op de scouts� 
Om dit te kunnen waarmaken gaat 
ons leidingsteam elke zondag er een 
top dag van maken� Hopelijk wordt 
het zowel voor de leiding als voor elk 

individueel lid een prachtjaar op onze scouts�
Geboortedatum: 19/12/2004
Studies of werk: 7e jaar Wetenschappen wiskunde
Hobby's: Breakdance, basketbal en natuurlijk SCOUTS!!
Totemnaam: Onverstoorbaar Jachtluipaard
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Voornaam: Zazou
Achternaam: Muskusrat
Adres: Toekomststraat 76, 9040 Gent
GSM: 0468 26 83 65
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Scouts is voor mij even alles vergeten 
en plezier kunnen maken!  Eens 
vuil worden ;) en met iedereen 
overeenkomen� In de scouts kan je zijn 
wie je bent en fouten maken mag�
Geboortedatum: 14/10/2004

Studies of werk: Studeert verpleegkunde aan Artevelde 
Hogeschool Gent
Hobby's: Scouts!!! En trampoline springen + lesgeven
Totemnaam: Pittige Alpaca

Voornaam: Gigi
Achternaam: Vos
Adres: Peter Benoitlaan 123
GSM: 0488 77 82 16
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Na 2 jaar weggeweest te zijn van bij 
de kapoenen, was het tijd om weer de 
allerkleinsten van de scouts een zalige 
zondagmiddag te laten beleven! Ik kijk 
er enorm naar uit om die deugnieten 
de scouts op een speelse manier te 

leren kennen! Amuseren, spelen, ravotten, lachen maar 
vooral de kapoenen uitdagen!
Geboortedatum: 29/03/2001
Studies of werk: Master in de industriële wetenschappen 
energie - elektrotechniek
Hobby's: Muziekschool (fagot), fietsen, lopen, afspreken 
met vrienden en bijles geven
Totemnaam: Hemelsblauw Zilveren Spitse Macao
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Voornaam: Rikki
Achternaam: Bosmuis
Adres: Vijverhof 13
GSM: 0494 40 52 78
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Na weer een fantastisch jaar met de 
kapoenen, kijk ik er naar uit om nog 
eens elke zondag een top namidag 
van te maken� De kapoenen zijn altijd 
super enthousiast en hebben een 
eindeloze fantasie en is daarom een 

geweldige tak om leiding aan te geven!
Geboortedatum: 15/06/2002
Studies of werk: Accountancy-fiscaliteit
Hobby's: Fietsen, mini voetbal en scouts uiteraard!
Totemnaam: Dartele Herder

Voornaam: Nala
Achternaam: Bosmuis
Adres: Ploegstraat 20, 9050 
Gentbrugge
GSM: 0468 28 49 41
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Scouts betekent voor mij vooral je 
amuseren met je vrienden! Samen 
op weekends/kamp gaan, spelletjes 
spelen en aan het kampvuur zitten is 
gewoon zalig! Ik kijk er al naar uit om 

de kapoentjes te leren kennen en om samen elke zondag 
veel plezier te beleven!
Geboortedatum: 18/08/2004
Studies of werk: Ik begin aan mijn eerste jaar 
textieltechnologie, hopelijk kan ik dan eens zelf mijn 
tekentjes op mijn hemd naaien�
Hobby's: Kickboks, reizen en scouts natuurlijk!!
Totemnaam: Fijnzinnige Coscoroba
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Voornaam: Asjra
Achternaam: Bosmuis
Adres: Arsenaalstraat  41, 9050 
Gentbrugge
GSM: 0489 50 24 07
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Als je niet weet wat plezier maken is, 
kan je niet ernstig in het leven staan� 
Samen leute maken met vrienden te 
land, ter zee, in de lucht maar vooral 
op het scoutsterrein�  Onvergetelijke 

avonturen maken, smaken en beleven met de kapoenen�
Geboortedatum: 14/10/2004
Studies of werk: Renovatie Bouw - Constructief oa met 
mortel en steen
Hobby's: Judo - Groene gordel |  Instructeur dronevliegen 
| HST’er-HogeSnelheidTrapper
Totemnaam: Grondeekhoorn
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Welpenleiding
Voornaam: Akela
Adres: Peter 
Benoitlaan 123, 9050 
Gentbrugge
GSM: 0489 62 11 43
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Iedere zondag gek doen met de 
welpen� Met veel plezier de welpen 
een onvergetelijke tijd laten beleven 
en ze op vele vlakken uitdagen� Het is 
nu mijn derde jaar dat ik bij de welpen 

sta, dat zegt veel hé?
Geboortedatum: 29/03/2001
Studies of werk: Master Industrieel Ingenieur 
Elektrotechniek
Hobby's: Accordeon spelen, af en toe eens gaan coureuren 
en lopen
Totemnaam: Olijke Springbok

Voornaam: Ikki
Adres: Ledebergstraat 94
GSM: 0472 57 98 13
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Mij elke zondag met de welpjes en 
mijn medeleiding amuseren! Samen 
ravotten en lekker zot doen� Uiteraard 
ook veel toffe spelletjes spelen�
Geboortedatum: 22/12/2004
Studies of werk: 1e bachelor 
geneeskunde

Hobby's: Scouts, kickboks en piano
Totemnaam: Lavendel Robijn Blauwe Deugdzame Ara
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Voornaam: Jacala
Adres: Henri Mortierstraat 49, 9050 
Gentbrugge
GSM: 0494 12 06 72
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Elke week onderduiken in de 
wondere wereld van de welpen lijkt 
mij fantastisch� We kunnen ons 
fysiek uitleven en alles geven, op 
zondagnamiddag en op kamp!
Geboortedatum: 1/06/2000

Studies of werk: Master of Computer Science Engineering
Hobby's: Piano spelen, een cécémelleke drinken na hard 
te lopen of fietsen
Totemnaam: Begenadigde Newfoundlander

Voornaam: Raksha
Adres: Edmond Van Hoorebekestraat 
67, 9050 Ledeberg
GSM: 0499 24 87 19
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Elke week zotte avonturen beleven 
met de welpjes en uitkijken naar een 
geweldig kamp� Ik heb super veel zin 
in mijn eerste jaar leiding geven!
Geboortedatum: 19/06/2004
Studies of werk: 1ste jaar sociologie

Hobby's: Haken en scouts
Totemnaam: Gloeiend Lavendel Witte Aanminnige 
Spiesbok
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Voornaam: Kaa
Adres: Nijverheidstraat 46
GSM: +32488 23 74 88
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Welpenleiding zijn betekent 
zo veel in één! Het gaat om 
vergaderingen organiseren, maar ook 
deugenietenstreken opmerken (en 
uitsteken), en héél erg veel plezier 
maken!
Geboortedatum: 28/11/2002

Studies of werk: Ik studeer Orthopedagogie, dat is eigenlijk 
een soort van het helpen van heel veel verschillende 
soorten mensen! Ook voor school ga ik dit jaar op stage in 
Ecuador, daardoor zal ik er het eerste halfjaar niet zijn om 
leiding te geven, maar daarna sta ik er weer om te ravotten 
en te spelen waar mogelijk!
Hobby's: Op de eerste plaats natuurlijk: scouts! Naast 
scouts, ga ik ook heel graag sporten en zwemmen� In mijn 
vrije momentjes durf ik ook wel eens wat op mijn gitaar te 
tokkelen�
Totemnaam: Welberaden Schaarbek

Voornaam: Hathiw
Adres: Frederik Burvenichstraat 218
GSM: 0468 23 16 07
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Toffe dingen doen met toffe leden en 
toffe leiding
Geboortedatum: 13/07/2002
Studies of werk: Werk
Hobby's: Scouts en tekenen
Totemnaam: Eigengereide Seriema
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Wololeiding
Voornaam: Joris
Achternaam: Pockelé
Adres: Ploegstraat 14, 
9050 Gentbrugge
GSM: 0468 12 70 11
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Wijze vergaderingen in elkaar steken 
voor de gasten en ze af en toe iets 
bijleren!
Geboortedatum: 24/03/2002
Studies of werk: Student Burgie aan 

de UGent, 3de bachelor�
Hobby's: Schermen en de gasten bezig houden door ze 
grassprietjes te laten plukken�
Totemnaam: Glinsterend Parelblauwe Plichtvaardige 
Roatelo

Voornaam: Marvin
Achternaam: Van den Bossche
Adres: Steenvoordelaan 76
GSM: 0492 87 61 65
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Je plezier kunnen vinden in je vrienden 
rondom en in de kleine dingen� Voor 
elk spel en elke opdracht er volledig 
voor gaan� Even worden losgekoppeld 
van de wereld en 100% authentiek zijn�
Geboortedatum: 27/08/2002

Studies of werk: Student Geschiedenis
Hobby's: Voetbal en gitaar spelen
Totemnaam: Magma Honinggoude Schelmse Chimpansee
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Voornaam: Fran
Achternaam: Meirhaeghe
Adres: Toekomststraat 76
GSM: 0468 26 53 84
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Altijd plezier maken� Lachen, gieren, 
brullen� Een beetje zot doen met 
vrienden en veel fruitsap drinken!!
Geboortedatum: 4/02/2003
Studies of werk: Lo en 
Bewegingsrecreatie (opleiding voor 

Lo leerkracht)
Hobby's: Scouts en sporten en scouts en misschien meer 
scouts��
Totemnaam: Salvia sprankelend Witte Kriele Kolibrie

Voornaam: Bez
Achternaam: Samain
Adres: Emiel Verhaerenlaan 3
GSM: 0486 97 42 13
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Uitleven op een manier waar het 
nergens anders kan met jong en oud�
Geboortedatum: 9/03/2003
Studies of werk: Industrieel product 
ontwerpen
Hobby's: Minivoetbal, houtbewerking 

en fietsen(herstellen)
Totemnaam: Onverschrokken Comorenwever
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Voornaam: Emilia
Achternaam: Claeys
Adres: Emiel Verhaerenlaan 56
GSM: 0491 88 37 41
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Voor mij houdt wololeiding geven in 
dat ik nieuwe ervaringen kan op doen, 
met een fantastische leidingsploeg 
leuke zondagnamiddagen bezorgen 
aan onze wolo’tjes en natuurlijk 
afsluiten met een super tof kamp!

Geboortedatum: 29/12/2004
Studies of werk: Ik studeer voorlopig niet meer maar in 
september begin ik er weer aan
Hobby's: Bas gitaar, paaldansen en scouts natuurlijk
Totemnaam: Avondgloed Rode Aimable Tapir

Voornaam: Jacob
Achternaam: Malfliet 
Adres: Ankerslaan 41, 9050 Gentbrugge 
GSM: 0496 70 44 37
Wat houdt leiding zijn voor jou in?  
Wolo’s is volgens mij de perfecte tak 
om u samen met maten en matinnen 
te amuseren en er een zot wijs jaar van 
te maken�
Geboortedatum: 17/02/2003
Studies of werk: Afgestudeerd in 

houtbewerking 
Hobby's: Voetballen squashen en mij voor de rest vree veel 
amuseren
Totemnaam: Vernuftige Berglemming
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Voornaam: Nancy
Achternaam: Matthijs  
Adres: Louis Van Houtte Straat 93 
GSM: 0493 98 35 08
Wat houdt leiding zijn voor jou in?  
Een onvergetelijk jaar bezorgen vol 
avontuur� Elke zondag  klaar staan om 
er een leuke zondag van te maken� Om 
samen met de leden te gieren, brullen 
en te lachen� 
Geboortedatum: 25/07/2002

Studies of werk: Studeer nog en werken 
Hobby's: Scouts, creatief zijn 
Totemnaam: Onbevangen Kievit
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Jogileiding
Voornaam: Seppe
Achternaam: 
Vanderstichele
Adres: Groot 
Begijnhof 72, 9040
GSM: 0468 20 09 17
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Mij elke zondag samen met de jogi’s 
rot amuseren� Technieken aanleren 
en zotte constructies bouwen� Op een 
super-wijs kamp gaan�

Geboortedatum: 17/09/2001
Studies of werk: Jeugd en gehandicaptenzorg op CVO 
groeipunt om opvoeder te worden eeh
Hobby's: Windsurfen, drummen, scouts
Totemnaam: Paradijsvogeloranje Inschikkelijke Collie

Voornaam: Simon
Achternaam: De Paepe
Adres: Oscar Roelsstraat 5
GSM: 0487 70 22 77
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Een tof jaar hebben, plezier maken 
en elkaar beter leren kennen� Mee 
voetballen of andere sporten doe ik 
ook wel altijd graag�
Geboortedatum: 26/02/2003
Studies of werk: Criminologie

Hobby's: Voetbal bij VSV en scouts
Totemnaam: Nachtjadepaarse Goedwillige Kaaimansnoek
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Voornaam: Natan
Achternaam: Callebaut
Adres: Weverboslaan 2, 9050 
Gentbrugge
GSM: 0491 88 48 63 
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Elke zondag weer het kindse in mij 
naar boven te halen en te ravotten met 
de kidzzzzz� En natuurlijk ook met de 
medeleiding�
Geboortedatum: 18/06/2003

Studies of werk: Student van het leven
Hobby's: Naar de scouts gaan natuurlijk en ook super 
leuke kampjes geven op jungle skills!!!
Totemnaam: Markante Meerkat

Voornaam: Ireen
Achternaam: Jacques
Adres: bouwmeestersstraat 15, 9040 
sint- amandsberg
GSM: 0468 19 25 01
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Ervoor zorgen dat de jogi’s een even 
leuk jaar hebben als dat ik had�
Geboortedatum: 28/08/2004
Studies of werk: Eindelijk klaar met 
het middelbaar!! Dit jaar begin ik met 

archeologie
Hobby's: zwemmen, boekjes lezen en filmpjes kijken, 
tekenacademie, doen alsof ik iets doe in de tekenacademie 
naast babbelen���
Totemnaam: Ravissante Karaca
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Voornaam: Torben
Achternaam: Blöte
Adres: Wittewalle 76 9041 oostakker
GSM: 0488 98 93 63
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Mij amuseren met de gasten en ze 
dezelfde epische ervaringen geven die 
ik ook heb gehad als jogi�
Geboortedatum: 8/01/2003
Studies of werk: 7de middelbaar 
elektrotechnicus

Hobby's: Scouts, gamen, af en toe met de trekker rijden
Totemnaam: Inschikkelijke Bultrug

Voornaam: Soete
Achternaam: Coudenys
Adres: August van Lokerenstraat 79, 
9050 Ledeberg
GSM: 0468 28 02 21
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Jogi’s lijken me een perfecte leeftijd 
om leiding aan te geven! Ze zijn nog 
speels, actief en al iets feller gebekt, wat 
het ook iets uitdagender maakt� Toch 
zijn ze al oud genoeg om interessante 

gesprekken mee te voeren� Ze zijn op een leeftijd waar 
er een heel nieuwe wereld voor hun opengaat en ze veel 
ontdekken�Ik denk dat ik nog veel van hun kan leren�
Geboortedatum: 3/09/2004
Studies of werk: Ik start nu mijn eerste jaar Pedagogische 
wetenschappen aan de UGent en heb een studentenjobke 
bij de Merino in Gentbrugge :)
Hobby's: Kickboks (wees gewaarschuwd ;)) Koffietjes gaan 
drinken en scoutssssss natuurlijk
Totemnaam: Agave Groene Wilskrachtige Kunec
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Voornaam: Jochem
Achternaam: Hulpiau
Adres: Karperstraat 85
GSM: 0468 20 44 62
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Eerst en vooral de Jogi’s goed leren 
kennen! Om dan elke zondag volledig 
uit ons dak te gaan� Verder natuurlijk 
veel skilzz oefenen om een echte scout 
te worden, chillen en avontuurlijke 
dingen doen� Om af te sluiten: zeker 

niet vergeten te genieten�
Geboortedatum: 13/09/2003
Studies of werk: Eerste jaar geneeskunde aan UGent + 
Studentenjob bij team fietsen in Decathlon, kom zeker 
eens langs!
Hobby's: Elk weekend naar de scouts!, Aikido, Fietsen
Totemnaam: Saffierwitte Vermiljoenoranje Loyale Narwal
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Giverleiding
Voornaam: Bert
Achternaam: Sybers
Adres: Sint-
Simonstraat 17
GSM: +32471 57 08 72
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Na een fantastisch buitenlands kamp 
kon ik de givers nog niet verlaten� Ik 
kijk er naar uit om samen met mijn 
nieuwe leidingsploeg de givers een 

topjaar te bezorgen!
Geboortedatum: 18/11/2000
Studies of werk: Wijsbegeerte
Hobby's: Boekje lezen, soms eens basketten of zwemmen 
en uiteraard scouts�
Totemnaam: Subtiele Zeehond

Voornaam: Lucas
Achternaam: Suykens
Adres: Oude Brusselseweg 28
GSM: 0493 54 55 08
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Leiding geven is de max , dat is plezier 
maken, dingen leren en aanleren� 
Iedereen is uniek en ik vind het wijs 
om iedereen op zijn eigen manier te 
leren kennen�
Geboortedatum: 6/11/2000

Studies of werk: VDAB opleiding hoeknaadlassen
Hobby's: Gamen, wandelen met mijn hond, mijn zussen 
ambeteren, en scouts natuurlijk
Totemnaam: Goedwillige Bintoerang
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Voornaam: Louisa
Achternaam: Vermeire
Adres: Vredestraat 42
GSM: 0478 54 98 80
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Onnozel doen met de givers� Samen 
het zwijn uithangen en natuurlijk elke 
week er iets tofs van maken�
Geboortedatum: 21/07/2003
Studies of werk: Nog een studie 
kiezen joep

Hobby's: Elke zondag naar de scouts!!
Totemnaam: Rivier Lelie Rood Gemoedelijk Winterkoninkje

Voornaam: Milan
Achternaam: Crucke
Adres: Louis De Smetstraat 11
GSM: 0497 18 32 52
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Er een onvergetelijke jaar van maken 
dat ze nog jaren zullen onthouden� 
Leuke vergaderingen en een nog 
chiller kamp� Ik hoop dat jullie er al wat 
zin in hebben!!
Geboortedatum: 1/05/2002

Studies of werk: Ik studeer op dit moment voor een 
lerarenopleiding LO voor het secundair onderwijs� En ik 
werk parttime bij take away dus bestellen maar zou ik 
zeggen!
Hobby's: Ik speel basketbal en sinds dit jaar ook minivoetbal
Totemnaam: Amusante Timca
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Voornaam: Merel
Achternaam: Depuydt
Adres: Aannemersstraat 66, 9040 Gent
GSM: +3247 45 28 99
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Samen ravotten en eens durven lekker 
vuil te worden, een leuk stadsspel 
spelen, terreinspelletjes spelen, maar 
ook wat chillen en babbeltjes slaan 
met elkaar� Kortom er elke zondag een 
leuke namiddag van maken!

Geboortedatum: 25/02/2002
Studies of werk: Ik zit in mijn laatste jaar sociaal werk aan 
de Arteveldehogeschool� Momenteel ben ik op Erasmus in 
Litouwen, maar in januari ben ik terug en zal ik erbij zijn 
tijdens de vergaderingen�
Hobby's: Sporadisch eens gaan lopen, rollerbladen, 
reizen, op cafe gaan, koffiedates doen met de vrienden en 
natuurlijk scouts!!
Totemnaam: Lava sterrengloed Geel Exuberante Chinchilla

Voornaam: Junot
Achternaam: Mattelaer
Adres: Houw 10, 9050 Gentbrugge
GSM: 0485 10 85 95
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Giverleiding geven is voormij de leden 
een toffe zondag middag bezorgen
Geboortedatum: 3/12/1999
Studies of werk: Schrijnwerker
Hobby's: Drum, surfen en lopen
Totemnaam: Duldzame Sneeuwuil
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Voornaam: Lant
Achternaam: Vandenheede
Adres: De buurt
GSM: 0490 40 29 50
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Dik feest!!
Geboortedatum: 29/07/2002
Studies of werk: Handelsingenieur 
Hobby's: Voetballen en reizen
Totemnaam: Vermiljoenblauwe 
innemende lori 

Ledenbeheer
Voornaam: Bert
Achternaam: Sybers
Adres: Sint-
Simonstraat 17
GSM: +32471 57 08 72
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
In mijn eerste jaar als ledenbeheer ga 
ik op zoek naar wat het is om lid te 
zijn� Ik zal dit doen door verschillende 
particuliere instanties van het lid-
idee te onderzoeken met als doel de 

verschillende universalia van het lid-zijn te weten te komen�
Geboortedatum: 18/11/2000
Studies of werk: Wijsbegeerte
Hobby's: De groep administreren, de leden beheren, 
individuele steekkaarten invullen, ledenlijsten afdrukken 
en scouts natuurlijk
Totemnaam: Subtiele Zeehond
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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? 
Een scouts zonder leden, is als 
frieten zonder joppiesaus en een 
scoutscarrière zonder het “jaartje nog 
niet kunnen lossen”, incompleet dus�
Tellen wanneer de vrouwen in de 
meerderheid zullen zijn, mailen en 

lotingen organiseren zijn voor mij het ideale recept voor 
een laatste jaartje plezier�
Geboortedatum: 5/02/1998
Studies of werk: Als dit boekje uitkomt ben ik aan het 
werk als Kinderkine :)))�
Hobby's: Een nieuwe hobby zoeken om m’n zondag te 
vullen�
Totemnaam: Kittige Secretarisvogel
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Materiaalmeesters
Voornaam: Tuur
Achternaam: 
Verhaeghen
Adres: Jean jaureslaan 
67
GSM: +32489 61 86 31
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Voor mij betekent materiaalmeester 
dat je een beetje de octopus van 
de Scouts bent� Je doet allerlei 
verschillende taakjes en komt met 

iedereen in contact� Dat maakt het voor mij zo leuk
Geboortedatum: 17/01/2004
Studies of werk: 1e jaar Bachelor geschiedenis aan de 
UGent
Hobby's: Volleybal, surfen, afspreken met mijn vrienden 
en natuurlijk de allerbelangrijkste, de Scouts
Totemnaam: Tulpengoude Fiere Mus

Voornaam: Milan
Achternaam: Callebaut
Adres: Het materiaalkot 123
GSM: 0471 06 54 11
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Materiaal knuffelen� Materiaal 
verzorgen� Van materiaal houden�
Geboortedatum: 13/04/1998
Studies of werk: Niet werken bij 
houten huizen
Hobby's: Timmeren, vernissen, zagen 

en schuren
Totemnaam: Krachtige Argali
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Voornaam: Servaas
Achternaam: Van Tricht
Adres: Peter Benoitlaan 123, 9050 
Gentbrugge
GSM: 0483 63 77 19
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Materiaal is het kloppende hart van de 
HDB� HDB staat dan ook voor Hamers, 
D-Line kabelgoten en Bijlen� Met de 
meesters van het materiaal nemen we 
onszelf dit jaar voor om te investeren 

in nieuw materiaal maar ook materiaal dat we al hebben 
te laten schitteren als nieuw� Verder zullen we jullie 
laten weten wat er reeds met de ‘vrije materiaalbijdrage’ 
gebeurde (en dat is heel wat) én wie weet af en toe via ‘t 
Huberke laten weten wat we al gedaan hebben, waar we 
mee bezig zijn en wat er nog staat te gebeuren (als onze 
plannen deugen)�
Geboortedatum: 11/05/1998
Studies of werk: Leerkracht gedragswetenschappen, 
psychologie en pedagogiek
Hobby's: Scouts, hobo spelen en misschien start ik dit jaar 
met hotelschool :)
Totemnaam: Zachtmoedige Stekelstaarteekhoorn

Voornaam: Jarne
Achternaam: Caus
Adres: Achterdries 22
GSM: 0498 64 27 22
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Het materiaal laten blinken� De EHBO 
koffers sorteren�
Geboortedatum: 24/12/2001
Studies of werk: Werken bij houtenhuis
Hobby's: Lekker met de meiden koffie
Totemnaam: Onstuimige Raccoon
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Stamleiding
Voornaam: Simonne
Achternaam: Backx
Adres: Dreef 8
GSM: 0495 25 33 58
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Stamleiding is voor mij elke 
zondag een super tof, mega fijn 
ontspanningsmoment aan te bieden 
voor mijn allerliefste medeleiding�
Geboortedatum: 17/02/1964
Studies of werk: Lieftallige (Wss toch 

bijna ex-) echtgenote van Frank�
Hobby's: Knuffelen met Dirk, op reis met kaat, spelen met 
Hannah, wenen
Totemnaam: aanhalige perrie

Voornaam: Eddy (Eddybeer)
Achternaam: Van Noteghem
Adres: in een appartement bij ons 
angeleke
GSM: 0473-tsé ma nie
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Slurfkes zuipen à volonté en afspreken 
met den Frank� En vluchten van ons 
Angèleke en Britannieke, want die 
wijven ook altijd, ik krijg daar echt de 
rietepetiet van�

Geboortedatum: 15/09/1958
Studies of werk: electricien, vuilkarman, loodgieter, 
trucker, postbode, brouwer, etc
Hobby's: Drinken, me Frank afspreken, boel zoeke, onder 
voorwaarde vrijkomen�
Totemnaam: Bronstige Eddybeer
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Voornaam: Ann
Achternaam: De Decker
Adres: Dreef 13, 1740 Ternat
GSM: 0419 95 20 20
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Voor mij houdt dit in dat ik iedereen 
goed kan verzorgen zoals ik in de 
dokterspraktijk vroeger met mijn vader 
(Walter) dat ook altijd deed� Mensen 
verzorgen als ze een kater hebben of 
op hun kin gevallen zijn, gewoon een 

beetje van alles� Hopelijk vergeet ik mijn dosissen niet te 
noteren zoals ik bij Madeleineke heb gedaan� RIP
Geboortedatum: 14/09/1968
Studies of werk: Geneesvrouw / dokter
Hobby's: Bruiloften verpesten, mijn dochter laten 
neerschieten, mensen per ongeluk een extra dosis geven 
en wenen�
Totemnaam: Sandrineliefhebbende Dokteres

Voornaam: Frank
Achternaam: Bomans
Adres: Kabouterwegel
GSM: 0420 69 666
Wat houdt leiding zijn voor jou in? 
Kga ik ni graag op reis dus drink ik 
er liever eentje met mijn maat Eddy 
in cafe ter Smissen, waar ik af en toe 
al ne keer help me de restjes op te 
drinken� Als de stamgangers mijne 
karuur achter den toog zien staan dan 

zullen ze 2 keer nadenken vooraleer ze de poef skippen�
Geboortedatum: 13/12/1953
Studies of werk: Van loodgieter tot taxichauffeur tot 
klusjesman� Ik kan het al!!
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Hobby's: Zoals ik al zei ga ik ni graag op reis want da hangt 
mijn sjokkedeizen uit� En natuurlijk ne Slurfke drinken, 
maar niet teveel want anders heb ik last van een Kaat ���euh 
kater� Af en toe ene in elkaar motten mag ookal ne keer� 
Totemnaam: Agressieve Bok

Redactie
Voornaam: Joris
Achternaam: Pockelé
Adres: Ploegstraat 14, 
9050 Gentbrugge
GSM: 0468 12 70 11
Wat houdt redactie zijn voor jou in? 
Alle schrijf- en leestekenfouten van 
mijn medeleiding opsporen en 
verbeteren (tenzij ze te grappig zijn, 
dan mogen ze blijven staan)�
Geboortedatum: 24/03/1986

Studies of werk: Hoofdredacteur bij het belangrijkste 
maandblad van België.
Hobby's: Woordenboeken lezen
Totemnaam: Betweterige Boekenworm



Voornaam: Lucas
Achternaam: Van Tricht
Adres: Peter Benoitlaan 123
GSM: 0488 77 82 16
Wat houdt redactie zijn voor jou in? 
Het maandelijks blad en dit boekje voor 
de leden en ouders opmaken� De leiding 
ambeteren om het maandprogramma 
door te sturen�
Geboortedatum: 29/03/2001
Studies of werk: Master in boekjes plooien

Hobby's: Papiersoorten en lege inkt-cartridges verzamelen
Totemnaam: Drukke(r) Inktvis

Voornaam: Jade
Achternaam: Philippeth
Adres: Forelstraat 83 9000 Gent
GSM: 0479 08 49 78
Wat houdt redactie zijn voor jou in? 
Om al te grote ontwenningsverschijnselen 
van mijn HDBreak-up te vermijden 
neem ik dit jaar de pen in de hand als 
kersvers redactielid� Zo blijf ik toch nog 
betrokken bij de beste scoutsgroep van 
Gentbrugge en omstreken - hetzij op een 

versnelling lager� Maandelijks zullen wij ons inzetten om jullie 
al het scoutsnieuws vers van de pers en met kritische blik 
voor te schotelen in het Huberke� U leest het goed, het wordt 
onverantwoord interessant�
Geboortedatum: 29/09/1999
Studies of werk: Master Politieke Wetenschappen: Nationale 
Politiek
Hobby's: Ui-ter-aard scouts op nummer 1! Verder vul ik mijn tijd 
graag met heerlijk aperitieven in de zomer en op de skilatten 
staan in de winter�
Totemnaam: Fonkelend Olijfgoude Jofele Poolvos
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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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