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Van de redactie...
Lieve, lieve Hebberts,
velen van jullie zullen inmiddels, net zoals ik, naar het ouderlijk
huis zijn getrokken om daar de feestdagen door te brengen. Een
nieuw krantje van Hebbes is dan misschien niet het eerste dat je
verwacht, maar hier zijn we dan toch! Hoewel wij het lockdownthema bij het vorige krantje al gebruikt hadden (en Mark daar niet
genoeg van kreeg: Lockdown II Electric Boogaloo) hebben we nu
maar liefst twee thema’s! Het eerste is Kerst, natuurlijk, maar een
groot deel van het krantje zal ook in het thema staan van het aankomend lustrumjaar. De Lucie, vol met bekende gezichten, stelt
zich voor en vertelt het een en ander over hun plannen. Daarnaast
hebben we ook nieuwe gezichten: uw nieuwe redacteur, Elske, stelt
zich voor, en we hebben nog nieuwe leden (of leden die al lang niet
meer nieuw zijn maar van wie we nog geen stukje hadden gepubliceerd, sorry Justin). Daarnaast keert een publiekslieveling terug,
zeg maar gerust de reden dat iedereen het krantje leest: de Noppen
en Zaalschoenen! Get ready for some sappige roddels.
Daarnaast nog een meer serieuze boodschap: nu we elkaar niet
meer mogen zien op trainingen, en daar de komende weken geen
verandering in zal komen, let een beetje op elkaar, maar vooral ook
op jezelf! Ga lekker wandelen met die andere leuke Hebbert, ga
Zoomborrelen, maak een pan glühwein (sterke aanrader voor als je
heel chill heel dronken wilt worden!) of verzin iets anders leuks.
Deze lockdown is voor niemand leuk, maar dat betekent dat je er
zelf het beste van moet maken!
Liefs namens de Reko,
Gertjan
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Van de voorzitter...
Lieve Hebberts,

Kerstbomen, lichtjes en kerstpakketten, het einde van het jaar
komt weer dichtbij! Ik kan me al erg verheugen op de kerstdagen,
waarin ik waarschijnlijk niet veel meer ga doen dan heel veel eten,
zo nu en dan een wandelingetje maken en nog meer eten. De afgelopen tijd hebben alle leden en commissies hun best gedaan Sinterklaas en kerst niet te vergeten. De laatste keer dat ik een koprol
heb gemaakt, kan ik me niet herinneren, maar de pietentraining
van Coen en Gertjan heeft mijn jeugdige zelf weer wakker gemaakt.
Daarnaast heeft de Feko ons verblijd met een enorm kerstpakket. Ik
hoopte op een paar kerstkoekjes, maar het was veel meer dan dat!
Met dit pakket was ik helemaal klaar voor het kerstdiner. Dat kreeg
dit jaar een digitaal jasje. Samen online koken werkte verrassend
goed!
Als bestuur hebben wij jullie de afgelopen tijd een kijkje gegeven in
onze weken als bestuur. Hierdoor weten jullie waarschijnlijk al iets
beter waar wij mee bezig zijn geweest. Zo hebben wij onze kennismaking met de RvA gehad, de SKC besturendag en het Nieuwe Leden Uitje. Ook hebben Lian en ik ons aangesloten bij de commissie
van Ballstars. Dit is een jaarlijks toernooi met verschillende SSV's
waar verschillende sporten beoefend zullen worden. Hier volgt later
nog meer informatie over. Daarnaast hebben we groot nieuws, want
Hebbes krijgt een nieuwe website! Hier zijn we erg blij mee.
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Van de voorzitter..
Dan komt nu ook echt het einde van het jaar in zicht. 2021 is voor
ons een bijzonder jaar, want op 16 april bestaat Hebbes 35 jaar! Januari is de start van het lustrum en als bestuur kijken we hier
enorm naar uit. Het lustrumlogo was in ieder geval al prachtig. Onze
verwachtingen zijn dan ook hoog gespannen! De grote activiteiten
zijn nog even uitgesteld naar het einde van het verenigingsjaar,
maar de vaccins bieden hoop. We gaan ervoor dat er dan weer wat
meer mogelijk is!
Als bestuur wensen wij jullie hele fijne kerstdagen. We kijken ernaar uit jullie in het nieuwe jaar weer te zien!
Liefs namens bestuur ‘Vak Apart’,
Lieke
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Van de LUCIE...
Nu 2020 bijna ten einde komt, maken we ons op voor het lustrumjaar van ons geliefde clubje. Op … april wordt Hebbes alweer 35
jaar! In het Lustrumjaar zullen we terug in de tijd gaan met ons thema “Time Turner”. Ik hoor je al denken: “Ain’t nobody got time for
that”. Maar helaas, zolang Cor in het land is kom je niet weg met dit
excuus. En mocht Cor het land later dit jaar nog verlaten, dan is het
de hoogste tijd om te vieren dat we onze welverdiende vrijheid
weer terug hebben. Dus, reden genoeg om er samen met ons een
heel leuk jaar van te maken! Voor meer informatie over de leden
van de Lucie verwijs ik jullie graag door naar ons voorstelrondje.
Wij hebben er in ieder geval heel veel zin in! We starten het lustrumjaar met een openingsborrel op donderdag 7 januari. De aanmeldingen gaan al hard, dus “be there or be square”!
Liefs,
De Lucie
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Even voorstellen...
LUCIE

Marly
Hallo Hebberts,
Ik ben Marly en in de Lucie vervul ik mijn rol als secretaris. Twente
is van oorsprong mijn thuis, Enschede om precies te zijn, gelukkig is
dit in mijn accent (bijna) niet te horen. Binnen Hebbes sta ik
bekend als de Marly van Bram & Marly (heel jammer dit). En ik heb
Natuurwetenschap & Innovatiemanagement gestudeerd. Ik ben al
weer 3 jaar een Hebbert. Zo’n gezellige cultuur als binnen onze studenten korfbalclub Hebbes had ik nog niet meegemaakt. Zo heb ik
ook culturen gesnoven in o.a. Zuid-Afrika, Cambodja, Indonesië en
Sri Lanka, maar ben ik nieuwsgierig naar veel meer. Met mijn 21
jaartjes jong hoop ik nog vanalles te doen en zien (laat Corona maar
verdwijnen). Misschien kunnen we in de toekomst wel teleporteren
of leven we allemaal op Mars omdat de aarde niet goed meer functioneert en spelen we vliegend korfbal omdat er geen zwaartekracht is? Maar ben ik in de toekomst nog fit genoeg om alles te
bezoeken en mee te maken? Als ik nu eventjes naar de toekomst
kan reizen dan is dat geen probleem. Wie weet lachen ze in de
toekomst over Corona omdat het zo makkelijk op te lossen bleek,
met tijdreizen kunnen we deze oplossing meenemen! Ja ja, ik klink
nu erg filosofisch. Maarja, wie weet? Daarom zou ik naar de
toekomst willen reizen om daarachter te komen. Verder ben ik een
echte doe-het-zelfer. Momenteel ben ik bezig mijn burgerlijk
bestaan op te bouwen. Samen met de wederhelft van Bram & Marly
heb ik een huisje gekocht waar wij nog heel veel in moeten klussen.
Wie weet leer ik genoeg nieuwe bouw skills om in de toekomst een
tijdmachine in elkaar te flansen. Dus als je ooit nog eens iets hebt
willen slopen, bouwen of verven (van een huis en/of tijdmachine),
let me know!
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Even voorstellen...
LUCIE

Gertjan
Hey Hebberts,
Ik ben Gertjan, en dit jaar zowel het jongste als het nieuwste lid
van de Lucie! Degenen onder jullie die ons Instagramaccount volgen
(*hint hint* @lustrumhebbes) weten al wel welke periode ik het
leukst vind: dat is namelijk vorig jaar! Ik had het prima naar mijn
zin voor corona: ik stond gemiddeld drie à vier dagen per week in
de kroeg, deed een commissie bij mijn studievereniging, en kon uitgebreid carnaval vieren. Niet dat ik het nu niet naar mijn zin heb
hoor; het overleven van de lockdown heb ik te danken aan mijn racefiets, mijn huisgenoten en Hebbes, natuurlijk!
Toch zitten er ook voordelen aan de lockdown en de bijkomende
vrije tijd: ik heb nu al meer aan mijn scriptie gewerkt dan ik anders
in een half jaar gedaan zou hebben, en heb tijdens de eerste golf
volop kunnen werken. Als we weer mogen feesten, is het eerste
rondje van mij!
Mijn commissiegenoot Tuur noemde me laatst een bourgondiër, en
ik denk dat hij de spijker op zijn kop sloeg: ik houd van lekker eten,
lekker drinken (of drank) en lekkere koffie. Die liefde heb ik natuurlijk ook te danken aan mijn afkomst: ik kom uit het mooie Asten, in de Peel in Brabant (niet Limburg!). Daar speel ik dit jaar ook
nog voor Klimop 1, maar de planning is uiteraard om volgend jaar in
het zwart-wit van Hebbes te spelen.

Oh ja, ik schrijf soms ook nog wel eens een stukje voor het krantje!
De groeten,
Gertjan
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Even voorstellen...
LUCIE

Rosalie
Hi lieve Hebberts,
Rosalie hier! Velen van jullie kennen mij (hopelijk) al, ik ben
namelijk alweer een aantal jaar lid bij ons geliefde clubje. In de afgelopen jaren ben ik van nuchtere Zeeuw getransformeerd naar een
echt Utrechts verenigingsmeisje. Nee grapje hoor, ik ben alleen lid
bij Hebbes. Echter ben ik in het verleden wel gecategoriseerd als
Uf, de vrouwelijke versie van een corpsbal, door mijn voorliefde
voor scrunchies, flared-broeken en een lekker panterprintje. Ik zou
dan ook graag terug willen naar de tijd van de Hippies. Ten eerste,
omdat hun motto “Flower Power” is. En zeg nou zelf, wat past er
nou beter bij iemand die bijna altijd Roos genoemd wordt. Verder
ben ik dol op de Hippiecultuur gezien deze is gericht op vrijheid,
spontaniteit, creativiteit en plezier. Hier kan ik me helemaal in
vinden! En dan doel ik natuurlijk met name op seksuele vrijheid; de
mensen die mij een klein beetje kennen weten dat ik te pas en te
onpas seksueel getinte opmerkingen maak (oeps). Voor voorbeelden
verwijs ik jullie graag door naar de Quotes sectie (of is het nou
sexy) in dit krantje. Goed, ik heb jullie nu vast voldoende
gechoqueerd, ik zie jullie graag op een van onze (online)
evenementen! We gaan er, hoe dan ook, een leuk jaar van maken!
Liefs,
Rosalie
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Even voorstellen...
LUCIE

Tuur
Dag lieve Hebberts!
Mijn naam is Tuur en ben dit jaar de penningmeester is dit speciale
lustrum jaar. Samen met Gertjan voorzie ik de Lucie van de broodnodige mannelijke invloeden. Zoals sommige van jullie wellicht al
eens op pre-corona karaokeavond hebben gezien houd ik er wel van
mee te blèren op mijn favoriete nummers. Hiervoor reis ik graag terug naar de 70’s waarin disco geboren werd. Met nummers van Donna Summer, Diana Ross of de Bee Gees vergeet ik alle zorgen in het
leven. Misschien dat je het nummer Stayin Alive, van de Bee Gees
wel kent. Tijdens een reanimatie kan het je helpen in het juiste ritme te blijven. Dat is dan een mooi bruggetje naar waar ik mij verder mee bezig houd. Vanaf volgend jaar begin ik met mijn 5e jaar
van geneeskunde. Ik hoop dus over niet al te lange tijd dokter te
worden, maar tot die tijd blijf ik wel zeker wel 2 jaartjes bij hebbes
vermoed ik. Daarmee ben ik al hard op weg om Hebbes opa te worden. Dit is ook mijn 5e Hebbes jaar. Hopelijk dat ik de ‘opa’ titel
snel mag dragen. Tot snel bij een van onze toffe activiteiten!
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Even voorstellen...
LUCIE

Esther
Hii Lieve Hebberts,
Ik ben Esther, ook wel bekend als oneindige bron van impulsieve
uitspraken en radicale uitspattingen die de quotes app doen trillen
(trilstand snapjewel). Ik heb oneindig veel energie en lach het liefst
de hele dag door (ook als dat betekent dat ik na een halve minuut
de grap pas snap). Naast volwaardig teamlid ben ik ook essentieel
als voorziener van foute beats tijdens de training. Dit alles laat het
geen verassing dat energie van Ronnie Flex redelijk vaak op repeat
staat en dat ik dikwijls mijn heupjes schud op de leukste feestjes. Ik
verlang dan ook naar het schudden van die heupjes op een prachtig
bal in de middeleeuwen. Waar jonkvrouwen in de prachtigste
jurken zich presenteren en af en toe een dansje wagen met een galante meneer (ik hoop wel dat ze dan een middeleeuwse variant van
Energie kunnen uitbrengen). De middeleeuwen zijn in mijn ogen
een tijdperk van eenvoud, en twee weekjes ontsnappen aan de
drukte van de 21e eeuw klinkt mij als muziek in de oren (Ronnie
Flex muziek jwz). Laat mij maar vertoeven in een prachtig kasteeltje, met een heerlijk buffet en een feestje die ze jaren later terugvinden in de geschiedenisboeken. Ik hoop jullie snel met een 14eeeuwse buiging te kunnen ontvangen op onze (online) activiteiten.
Liefs,
Esther
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Even voorstellen...
LUCIE

Maria
Hoi lieve Hebberts,
Ik ben Maria en ik ben dit jaar de voorzitter van de geweldige Lustrumcommissie. Het thema van het lustrum heb je waarschijnlijk al
meegekregen: Timeturner. Vandaar dat we ons gaan voorstellen aan
de hand van een tijdperk.
Aangezien ik niet zo’n geschiedenis fanaat ben als andere mensen
in onze vereniging, was dit voor mij een opgave. Maar omdat een
testje mij heeft verteld dat ik en de oerknal samen gaan, gaan we
daar vanuit.
Tja wat weten we van de oerknal? We weten dat het heel erg oud
is. Dat ben ik niet perse, ik ben nu 22 lentes jong en dus van mooie
gemiddelde leeftijd in deze Lucie. Maar de naam Maria is natuurlijk
wel erg oud (Bijbel is erg oud) dus toch een goede combi.
Verder weten we dat de oerknal erg explosief was, nouja dat kan
misschien wel een beetje kloppen. Ik houd van een feestje, dansen,
zingen en vooral van praten, hierover zou je dus kunnen zeggen dat
het goed bij mij past.
Er kwam ook erg veel energie vrij bij deze knal, ook dat kun je wel
aan mij linken. Ik houd van bezig zijn, naast korfballen bij Hebbes
kun je mij ook een paar keer per week bij Rocycle vinden en studeer ik Economie en Wiskunde. Ik houd echt niet van stilzitten, dus
als je een keer een stukje wil wandelen in deze coronatijd, doe me
een appje en ik combineer mijn energie met mijn kunst van het niet
stoppen met praten.
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Even voorstellen...
Het nieuwe Rekolid: ELSKE
Hoihoi allemaal,

Ik ben Elske van Rijssel, 18 jaar oud en ik
studeer sinds dit jaar in het mooie Utrecht.
Helaas heb ik nog niet veel van de stad kunnen zien, maar zodra alles weer open is gok
ik zo dat ik problematisch veel in de kroeg
te vinden ga zijn en dat ik natuurlijk een erg
enthousiast trainingslid ga worden. Een aantal van jullie heb ik al op de training gezien,
maar ik zal even wat meer over mezelf vertellen.
Een van de eerste dingen die ik altijd over mezelf vertel is dat ik uit de mooiste provincie van Nederland kom: Brabant. Het is toch altijd fijn om in het
weekend weer even terug naar huis te gaan, een paar pilsjes te pakken met
vrienden en heel veel lullen over niks met de familie. En dan hebben we het
nog niet eens over Beckers worstenbroodjes gehad. Maar goed, genoeg over
mijn onverwoestbare liefde voor Brabant.
Ik ben naar Utrecht verhuisd om te studeren; communicatie- en informatiewetenschappen. Het bevalt me tot nu toe erg goed en dat is ook één van de
redenen om in de reko te gaan. Ik werd nog even in lichte twijfel gebracht
toen ik hoorde dat Gertjan mijn voorzitter zou worden, maar daar heb ik me
maar overheen gezet.

Omdat ik wel van een feesie houd, zit ik bij mijn studievereniging in de feecie (ha ha). Verder werk ik op festivals en organiseer ik er samen met 6 andere jongeren eentje. Ieder jaar één groot feest, dus als je een beetje van de
rock bent zeker een aanrader.
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Erg confronterend dat ik na 4 schamele alinea’s totaal niet meer weet wat ik
over mezelf kan vertellen, dus ik heb hulp aan anderen gevraagd. Enkele citaten:


Vriendin:“Uh ja, wat kan ik over jou zeggen? Lekker nuchter, behalve zo ongeveer iedere avond.”



Broertje: “Slim, vriendelijk en kastanje bruin.” (er zijn talloze discussies
gehouden over mijn haarkleur)



Zusje: “Ik sluit me hierbij aan.”



Ons pap en mam: “Sociaal, sportief, weet van aanpakken, en nu hou ik op
anders pas je dadelijk niet meer onder de deur door. En organisatietalent”



Vrienden in het jaarboek van de middelbare school:
“De Oervlierdense vuurtoren,
Is in het weekend flink pils en cajun door haar keel aan het boren.
Naast goudgele rakkers zijn ook mannen op leeftijd haar doelwit,
Ze gooit daarnaast nog ballen in een mandje met pit.
Werken doet deze vrouw zowat ieder moment,
Het is dan ook een wonder dat haar rapport slechts 8en kent.
Ook in haar volgende studentenstad,
Verbluft ze ongetwijfeld iedereen met haar snelle ad!

Ik kan me haast niet voorstellen dat je na deze gestructureerde, super duidelijke en bovenal geweldige voorstelronde nog vragen hebt. Mochten deze er
toch zijn, ga je gang. Ik kijk er naar uit om jullie te leren kennen

Houdoe (en bedankt als je dit hele stuk hebt gelezen)
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Hebbes Hospiteer Hoekje
JUSTIN
We kennen allemaal het leed dat hospiteren heet. Echter, bij Hebbes is dit juist
leuk! Via deze nieuwe rubriek kun je je als nieuw lid van je beste kant laten
zien, zonder de bijkomende hospi-druk: je hebt je lidmaatschap immers al binnen! Justin is deze keer aan de beurt. Ja, jullie lezen het goed, Hebbes heeft
een nieuwe heer!
Hoe heet je?
Justin Burg
Waar kom je vandaan, en waar korfbalde je hiervoor?
Ik ben geboren en getogen in Rotterdam en heb 12 jaar bij OZC in Rotterdam gekorfbald
Waar woon je nu?
Ik heb nu een kamer in Lombok.
Wat doe je als je niet aan het korfballen bent?
Ik speel saxofoon en ben onlangs begonnen met gitaar spelen. Daarnaast game ik
met vrienden en borrelen is ook een favoriet

Wat zijn je verwachtingen van dit hui- uhhh van Hebbes?
Hebbes lijkt me een gezellige vereniging waar plezier, sport en borrelen belangrijk zijn
Wat is je grootste/grappigste blunder?
Ik stond een wedstrijd te fluiten en midden in de tweede helft kreeg ik intense
kramp in mn kuit en moest toen gemasseerd worden door de spelers. Gelukkig
kon ik nog door.

Welk verkeersbord ben jij en waarom?
Ik ben een verboden te lopen bord. Want waarom zou je lopen als je kunt fietsen. Lopen duurt 3 keer zo lang dus pak ik altijd de fiets of het OV.
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Als je een wc-rol ophangt, hang je de
velletjes dan tegen de muur of naar je
toe?
Ik hang m altijd naar mezelf toe want anders komt ie tegen de muur aan en dat is
niet heel fris.
Als je de rest van je leven nog maar één
ding mocht eten, wat zou dat dan zijn?
Dat zou dan wel pasta pesto met kip en
champignons moeten zijn.
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Noppen en zaalschoenen
YES! De noppen en zaalschoenen is weer terug als rubriek. En maar
goed ook. Ondanks Cor(ona) weten Hebberts elkaar zeker te vinden op
het gebied van de liefde. Maar ook buiten Hebbes weten Hebberts dates
te fixen. Helemaal leuk!
Om maar gelijk met het kersverse koppel (ook al zeggen ze van niet) te
beginnen: Jaap en Lucile. Zij vonden het belangrijk om vanaf begin af
aan gelijk duidelijk te zijn tegen Hebbes. Nadat Lucile haar ex even had
laten weten niet meer achter de relatie te staan, verscheen ze 48 uur
later samen met Jaap in beeld op de Hebbes BingoBorrel. En dat is niet
onopgemerkt gebleven. Hebberts vroegen ze de oren van het hoofd en
wat vage antwoorden kwamen langs, maar de eerste date was een feit.
Lucile is niet naar huis gegaan ’s nachts, menig Hebbert vraagt zich af
wat daar gebeurd is.
Ondertussen een maandje en veel dates verder, zijn ze onafscheidelijk
en weten Hebberts hoe serieus het is. Nog niet Facebook official, maar
dat laat vast niet lang meer op zich wachten…
Ben je nog single en op zoek naar een leuke jongen/meid? Doe mee met
een Spoko actie! Mees was aan het helpen op de UU-master open dag
toen daar opeens een leuke meid langs liep. Zoals we Mees kennen ging
hij kwijlend en met puppy ogen achter haar aan! Na heel wat dates lijkt
het serieus tussen de twee en kan hij iedereen aanraden om zoveel mogelijk Spoko acties te doen om je kansen op liefde te vergroten!
Ook bereikte mij het bericht dat Levi via het o zo bekende Tinder een
meisje aan de haak heeft geslagen. Voor wie ze samen wil spotten, de
dates vinden veelal wandelend plaats in Armelisweerd. Maar goed dat zij
dat ook leuk vindt, want de sportiviteit is zeker aanwezig bij Levi. Deze
romanticus is goed op weg!
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Noppen en zaalschoenen
Tijdens het online kerstdiner was het ook gezellig. Echter hadden Jannes en Angelique even pauze van elkaar en hadden allebei een andere
date geregeld. Hebben ze even genoeg van elkaar of is er meer aan de
hand?
To be continued…
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Hoe overleef ik de feestdagen?
MET TESSA VAN ANTWERPEN
Hee allemaal,
Hier een paar tips om de feestdagen door te komen & gezellig te
maken! Dit jaar vergt dat misschien zelfs nog wat extra nadenken
dan normaal, maar hopelijk komen jullie hiermee een heel eind!



Tip 1: Kleed je feestelijk aan in kerstoutfit, om er een speciale
feestdag van te maken, ook al kom je niet samen met veel familie!



Tip 2: Speel genoeg spelletjes, online (bijv. via BoardGameArena)
of gewoon met de mensen die je wel in real life ziet, of: maak grote legpuzzels, love it!



Tip 3: Maak het binnen gezellig met lichtjes, versiering, muziek
(en heel veel lekkere hapjes).



Tip 4: Slaaaaap, belangrijk voor tussen alle familie bezoekjes en
etentjes door.
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Hoe overleef ik de feestdagen?
MET ELLEN


Tip 1: Probeer iets te eten dat je nooit eerder hebt gegeten. Misschien is er iets dat je al langer wilde proberen te proeven, maar
je nooit eerder hebt gedurfd. Maak er iets moois van of verwerkt
het in het kerstdiner.



Tip 2: Probeer iets creatiefs te maken, of doe een poging tot. Op
google en Pinterest kan je veel leuke dingen vinden. Moeilijk hoeft
het niet te zijn, je kunt bijvoorbeeld een 3D kerstboom van papier
proberen te maken. Hiervoor heb je alleen een blaadje nodig en
een schaar.



Tip 3: Na uitgebreid dineren op 1e en 2e kerstdag is het tijd voor
wat beweging. Zoek een leuke just dance via je WII of YouTube op
en overtuig je familie of huisgenoten om mee te doen.



Tip 4: Als je je nou echt verveelt kan je altijd nog gaan opruimen.
Kijk eens welke spullen bij jouw bovenop de kast staan. Zoek eens
uit wat het is en of je het misschien weg kan doen.
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HEBBES memories
Het is weer die tijd van het jaar! De tijd van geven, vrienden en natuurlijk
familie! Toch is het anders dan normaal… Door de lockdown kunnen deze
feestdagen niet zoals normaal gevierd worden, datzelfde geld helaas ook
voor het jaarlijkse Hebbes kestdiner. Toch kunnen we met z’n allen met plezier terugkijken op voorgaande jaren!

22

HEBBES memories
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HEBBES memories
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HEBBES memories
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STOM!
MET WANDA

Lek fietszadel
Dat je net leuke plannen hebt gemaakt voor tijdens de kerstvakantie,
maar je die eigenlijk allemaal in het water kunt gooien omdat we
weer in een lockdown moeten

De trein voor je neus weg zien rijden
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STOM!
MET MARIJE

Als mensen tegen me aan komen staan
in de supermarkt.

Mensen die veel te traag voor
je lopen, terwijl je er niet
langs kan.

Als mensen hun mondkapje niet over hun neus dragen in de winkel

Wielrenners die
veels te hard langs je fietsen
als jij gewoon je best doet om
jezelf vooruit te trappen.
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Hebblack stories
Geen mysterie kan onopgelost blijven. Kan jij raden wat er is gebeurd? In deze wedstrijd is het de bedoeling dat jij een mogelijke
oplossing/oorzaak bedenkt voor het mysterie dat je hieronder ziet
staan. Alles kan, hier zijn geen regels aan verbonden. Schijf een
kort stukje over wat je denkt dat de oplossing is. Dit kan realistisch
maar ook creatieve oplossingen zijn welkom. Stuur jouw antwoord
naar redactie@uskvhebbes.nl!
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Wat geef ik iemand voor kerst?
Veel mensen zijn rond deze tijd bezig met de last minute inkopen
voor kerst, maar voor wie moet je nu wel een cadeau kopen? Of kan
je ze gewoon een leuke kerstkaart geven?
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~ Lieke: Ik ben met kerst met de familie en tijger
~ Lian (komt er achter dat tijger de kat is): ik dacht dat tijger
een koosnaam was voor roy

Iedereen hele fijne feestdagen gewenst, met welke
tijger je het dan ook gaat vieren.























Amber: Niet alles is om aan te liken!
Sanne: Ligt mijn kontje goed?
Coen: ik heb 500 kinderen in mijn hoofd!
Mirjam: Heb jij ook altijd een banaan aan je kont hangen?
Mirjam: Ik was altijd al beter met mijn handen dan met mijn
voeten…
Mirjam: Stomme Duitser!
Justin: Hair Force 1
Renske typt: Hervorswan?
Eline: Once you go ribbel you never go back!
Luc: Oh mijn God! Ik zou bijna mezelf doen!
Anne-Wil: Zuipen bitch!
Marly: Straks kunnen we allemaal geen kinderen meer krijgen
door het vaccin van Corona.
Mirjam: Dan kunnen we altijd nog uit Afrika adopteren, die hebben toch geen geld voor een vaccin
Rosalie: Ik ben ook een uf!
Rosalie: Mekka? Is dat Mac Donalds?
Sanne: Op het moment dat de maatregelen bekend werden gemaakt had ik een stuk chocola in mn mond. Toen dacht ik: ‘meer
chocola!’
Amber: M’n ballen doen het helemaal niet goed!
Marit: Jij bent toch ook niet goed met ballen?
Anne: Ik ben mijn fles wijn kwijt!









Gijs werkt bij een PostNL sorteercentrum: Overal waar je kijkt is
post!
Rob: Stoepranden zijn best leuk!

Tuur: Lian, hoe zien jouw flappen eruit?
Inge: Ik ging naar de Mac en toen kwam ik uit bij het Ronald MacDonald kinderfonds!
Marit: Hoe heten die saunadingen waar Loes wilde seksen?



Loes:
Ik
ben
nog
steeds
niet
bij
Jort
geweest.
Amber: Oh, ik verstond in ben nog steeds niet in Jort geweest…



Marit: Date vier, ja dat is altijd een beetje spannend hè? Maar ja,
Loes heeft dan altijd al een relatie.



Thomas: Hitsige Inge.
Anne:
wat
voor
tip
heb
je
gegeven
dan?
Coen: GHB
Tuur: Ken je dat, als je maag leeg is je dag begint te draaien om
eten?
Lian: Dat is ongesteld zijn Tuur…







Loes is aan het hinkelen voor een opdracht in de training…
Amber: Zeg Loes, gaat het wel goed?




Amber: Loes je ziet er zo stom uit
Marly: Je mag hem echt wel hiervoor op de vingers tikken!



Lian: Oh mijn God! Het is maandag en we hebben taart!



Esther: Hulppiet, ‘vo!
Anne: Niet verwacht, wel gewonnen… Huh?
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HSL stand
De Hebbes Super Lid-competitie is een competitie die elk jaar bepaalt wie het meest actieve Hebbes-lid is. Je kan Hebbes Super
Lid (HSL) worden door punten te verdienen. Deze punten zijn te
verdienen door het fluiten van interne en externe wedstrijden,
bijwonen van ALV's, activiteiten en toernooien, coach zijn van een
team, mee te doen aan een commissie en nog veel meer. Aan het
eind van het seizoen wordt de titel HSL uitgereikt aan de persoon
het de meeste HSL punten. De winnaar krijgt dan een mooie trofee mee naar huis.

De huidige HSL top 10 (22 December 2020) ziet er als volgt uit:
Lid

Score

Loes Vermeer

89

Gertjan Sonnemans

79

Maria Groenenberg

78

Anne Leseman

78

Esther Mertens

67

Abby de Rijk

66

Coen van de Weem

62

Jort Heijnen

56

Marly Oeloff

55

Tuur Egbers

51
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Oplossing vorige
Hebblack story
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Agenda
22 December

Evelien Schimmel (23)

23 December

Kerstfilm Netflixavond
Tim Luijk (23)

31 December

Marit van de Mheen (23)

7 Januari

Openingsborrel VIIe Lustrum
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