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Van de redactie...
Lieve Hebberts,
Voor jullie ligt het eerste krantje van 2021! Deze editie heeft het allemaal: we hebben Valentijnsdag, carnaval, een interview met het bestuur, kortom alles om deze lockdown verder door te komen. We hebben
zelfs een nieuwe Noppen en Zaalschoenen voor elkaar weten te boksen,
hoewel de input in deze coronatijden natuurlijk minimaal is. Namens onze eigen N&Z-Cupido wil ik jullie toch vragen om in aanloop naar Valentijnsdag een beetje beter jullie best te doen op romantisch gebied: het
krantje moet immers wel vol! Koop bijvoorbeeld een Spoko-roos voor je
Hebbescrush, of doe iets anders leuks.
Naast dit enigszins kleffe gedoe zou het natuurlijk ook tijd zijn voor het
skônste feest van het jaar: carnaval. We weten inmiddels hoe het zit, we
zullen een jaar moeten wachten. Aangezien de Reko inmiddels voor de
helft uit Brabanders bestaat, zullen we toch wat troost bieden in deze
droevige periode. Onze eigen Brabantse Hebberts Lian en Emma zullen
jullie carnavalsgemis proberen te verzachten.

Voor degenen van boven de rivieren is er natuurlijk ook genoeg te lezen:
de vaste rubrieken zijn er gewoon weer, dus kijk gauw naar de Stom!, de
aanbevelingen van de Reko op filmgebied, of de quotes.
Ten slotte nog: nu we in ieder geval nog tot maart in lockdown zitten,
let op elkaar! Bel, app, Zoom, wandel, schrijf: samen is deze ellende beter draagbaar.

Groetjes en hopelijk tot heel snel,
Gertjan
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Van de voorzitter
Lieve Hebberts,
Februari, de maand van de liefde is weer aangebroken! In deze coronatijden kunnen we allemaal wel wat liefde gebruiken toch? Daarom help
ik de Spoko graag even met de promo voor de rozenactie door jullie wat
inspiratie te geven. Want hoe vraag je nou of jouw Valentijn jou ook ziet
staan? Na wat internetresearch heb ik wel een paar voorstellen voor jullie:
“Mijn Valentijn oh Valentijn
Ik zal er echt altijd voor je zijn!
Ik hou van je echt waar,
maar dat is niet alles hoor.
Hou je ook van mijn?
Mijn allerliefste zonneschijn…”
Of
“Liefste jij bent het licht in mijn leven
Niemand kan mij zoveel warmte geven
Zonder jou zou mijn leven zinloos zijn

Blijf voor altijd mijn eigen Valentijn”
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Van de voorzitter...
Tot voor zover mijn input. De afgelopen tijd zijn wij als bestuur met verschillende dingen bezig geweest. Zo hebben Lian en ik ons aangesloten
bij de Ballstars commissie van de Sportraad. Wij organiseren op 16 mei
(als Cora het toelaat) een toernooi waarin verschillende SSV’s samenkomen om elkaars balsporten uit te proberen in gemixte teams! Super leuk
natuurlijk, zet dit daarom snel in je agenda. Daarnaast stond het Vrienden van Hebbes uitje op de planning, waarin we met de Vrienden terug
zijn gegaan naar hun bloeiende Hebbesjaren door middel van een quiz
met herinneringen, foto’s, muziek en nog veel meer. Wisten jullie dat
Luc helemaal niet zo slecht kan zingen als je zou verwachten? Ik kom
steeds meer te weten over mijn bestuursgenootjes. Ten slotte zijn we in
januari bezig geweest met verschillende evaluaties. Zo hebben wij als
bestuur zelf geëvalueerd, maar ook met jullie door middel van de anonieme enquête (vul deze nog even in!). Ook staan de teamgesprekken op
de planning voor 4 februari! Wees erbij, we waarderen jullie input heel
erg.
Mochten jullie je nou afvragen waar al die parels van gedichten vandaan
kwamen,
kijk
dan
even
op
https://www.myhomeplanet.nl/
Valentijn.html. Ik wil nog even afsluiten met mijn persoonlijke favoriet:
“Sometimes we don’t see each other for a long time, that is love…” Kijk,
daarom voelen wij zoveel liefde voor jullie allemaal, we zien jullie gewoon niet!
Liefs namens bestuur Vak Apart,
Lieke
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Wat doet het bestuur nou precies?
Lieve Hebbert,
Het lijkt nog zo ver weg, maar voor ons alweer zo dichtbij. Over een
paar dagen gaat de niet-anonieme enquête de deur alweer uit. Hierin
kun je ook jouw interesse in het bestuur kenbaar maken. Om je een
beetje op weg te helpen, hebben wij geprobeerd inzicht te geven in onze functies. Hieronder kun je lezen wat we zoal doen en hoe wij het bestuursjaar ervaren. Met vragen of opmerkingen mag je ons altijd contacten. Heel veel leesplezier!
- Bestuur ‘Vak Apart’

Voorzitter
De meeste mensen zullen het wel weten, maar voor de zekerheid zal ik me
even voorstellen. Ik ben Lieke en dit jaar heb ik de eer om voorzitter van
de mooiste korfbalvereniging van Nederland te mogen zijn. Als voorzitter is
de belangrijkste taak om op de hoogte te zijn van alles wat er binnen Hebbes gebeurt, bij te springen als het nodig is, en de externe contacten van
de vereniging te onderhouden. Daarom ben je vaak aanwezig bij vergaderingen van de SKC, de Sportraad en sluit je soms aan bij een ander initiatief
als Ballstars.
In een jaar ben je dus met heel veel verschillende dingen bezig. Van het
schrijven van de ‘Van de voorzitter’ voor de Reko tot het voorzitten van de
bestuursvergaderingen, tot het organiseren van activiteiten. Ook ben je het
gezicht van de vereniging, waardoor je op activiteiten als het kerstdiner en
de opening van het lustrum soms speecht of een woordje doet. Het zwaartepunt van het jaar ligt in deze functie op de ALV’s. Het bestuurlijk beleidsplan moet daarvoor geschreven worden, de deelbeleidsplannen moeten
worden aangepast en je zit de vergadering voor.
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Wat doet het bestuur nou precies?
Als voorzitter ben je ervan op de hoogte waar je bestuursgenootjes mee bezig zijn. Zij komen regelmatig naar jou toe om even te sparren en hun verhaal te doen. Zelf vind ik dit een heel leuk onderdeel van mijn functie, het
samen nadenken en zo tot een oplossing komen. Een ander leuk onderdeel
van mijn functie vind ik dat je als voorzitter minder vaste taken hebt dan
de rest. Hierdoor kan je een eigen invulling geven aan je functie en besluiten een project op te pakken dat je zelf interessant vindt. Zo ben ik met
Abby dit jaar bezig met de sociale veiligheid binnen Hebbes. Samen zijn wij
een handleiding voor vertrouwenscontactpersonen en een handleiding voor
het bestuur bij een melding van grensoverschrijdend gedrag aan het schrijven. Mocht het nodig zijn, hebben toekomstige vertrouwenscontactpersonen en besturen hierdoor hopelijk meer handvatten.
Ik wil graag afsluiten met een paar leuke momenten in mijn bestuursjaar.
Qua activiteiten popt de eerste online activiteit van de Feko bij me op,
waarbij we perentaart gingen bakken en een quiz deden. Zij lieten me toen
zien dat ook een online activiteit heel leuk kan zijn! Daarnaast heb ik heel
erg genoten van het Nieuwe Leden Uitje, omdat het heel gezellig was en
wij als bestuur toen eindelijk de kans hadden om hen wat beter te leren
kennen. Ten slotte denk ik gelijk terug aan de eerste (toen nog fysieke!)
ontmoeting die wij als bestuur hadden. We waren gelijk zo enthousiast en
hadden zoveel ideeën dat ik ontzettend veel zin in dit jaar kreeg. Genoeg
leuke momenten dus, maar wel mis ik de thuiszaterdagen en borrels waar ik
heel graag met jullie had willen kletsen!
Ik hoop jullie hiermee een kijkje gegeven te hebben in mijn taken als voorzitter. Bel of app mij ook gerust als je nog meer vragen hebt!
Liefs,
Lieke
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Wat doet het bestuur nou precies?
Secretaris
Ik ben Lian en vervul de functie van secretaris binnen het bestuur Vak
Apart. Als secretaris, aka typmiep, ben ik verantwoordelijk voor met name
de administratieve taken binnen de vereniging die ik hieronder bespreek.
Daarnaast ondersteun ik mijn bestuursgenoten waar dat kan zoals bij het
organiseren van het Nieuwe Leden Uitje.
Ondanks dat dit jaar er anders uitziet dan normaal, minder fysieke activiteiten/wedstrijden waarbij je aanwezig moet zijn, vind ik de functie van
secretaris goed te doen naast mijn studie en sociaal leven. Ik plan momenten in om aan de slag te gaan met bestuurstaken en heb een schriftje waar
ik mijn eigen to-do-list in bijhoudt. In deze functie ben je voornamelijk op
de achtergrond bezig met taken en niet zozeer op de voorgrond met leden
zoals de commissaris intern doet met commissies. Hierdoor kan je gemakkelijker iets doen op de momenten dat het jou uitkomt en houd je genoeg
vrije tijd over om met vrienden af te spreken of aan je studie te zitten.
Ledenadministratie bijhouden
Met name aan het begin en het eind van het seizoen druppelen er (veel)
aanmeldingen en/of afmeldingen binnen. De inschrijfformulieren van nieuwe leden ontvang ik via de Prik. Deze formulieren verwerk ik in Sportlink,
wat de KNKV gebruikt als overzicht van de teams en het aantal leden van
de verenigingen. Daarnaast hebben wij als vereniging ook een eigen bestand waarin wij de ledengegevens bijhouden.
Toezien op de naleving van de privacywetgeving
Als vereniging moeten wij op een correcte wijze met de gegevens van de
leden omgaan. De persoonsgegevens mogen namelijk niet met iedereen gedeeld worden en mogen enkel worden gebruikt voor de doelen die wij hebben opgesteld in de Privacyverklaring. Daarnaast heeft de AVG ook betrekking op het bewaren van documenten en foto’s. Als secretaris zorg je ervoor dat er correct wordt omgegaan met de persoonsgegevens van iedereen
én onderneem je actie als er iets mis gaat.
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Wat doet het bestuur nou precies?
Nieuwsbrief
Elke 1e en 15e van de maand wordt er een nieuwsbrief naar alle leden verzonden. Deze bestaat uit een korte update van de commissies en eventuele
belangrijke/interessante informatie die ik ontvang van organisaties zoals de
Sportraad of Olympos. Daarnaast stuur ik ook per ongeveer 3 maanden een
nieuwsbrief naar de Vrienden van Hebbes (VVH). Hierin wordt vooral gedeeld waar de vereniging zich mee bezig houdt. Zo komen commissies aan
het woord die vertellen wat zij hebben georganiseerd, vertelt de wedstrijdsecretaris waar hij/zij mee bezig is en komt de voorzitter aan het woord.
Binnen deze taak kun je je creativiteit kwijt in het schrijven van bijvoorbeeld een leuk voorwoord.
Notuleren bestuursvergaderingen
Tijdens de vergadering noteer ik onder de agendapunten wat iedereen zegt.
Ik schrijf niet (!!) letterlijk mee met wat iedereen zegt. Het is van belang
dat duidelijk is welke overwegingen hebben geleid tot een bepaald besluit,
zodat men dit later nog kan teruglezen.
Naast het notuleren, houd ik ook een actielijst bij. Hier staan de actiepunten van iedere bestuurder in. Op die manier kunnen we elkaar erop aanspreken als er iets nog niet is gebeurd of als we graag een update willen horen.
Organiseren van de Algemene Ledenvergadering
Hiervoor regel ik de locatie van de ALV, zorg ik ervoor dat de stukken in orde zijn en deze tijdig worden gestuurd naar de leden.

Penningmeester
Dit jaar ben ik, Luc, de penningmeester van onze korfbalvereniging in
Utrecht. De kern van deze functie in het bestuur is eigenlijk dat je alles
rond geldzaken van de vereniging regelt. Hierbij kan je denken aan dingen
als het regelen van de contributie die jullie allemaal betalen, tot contacten
met sponsoren en het betalen van kosten die leden maken tijdens het jaar.
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Wat doet het bestuur nou precies?
Je hebt ook contact met commissies die geld uitgeven, waarbij jij met hen
overlegt en zorgt dat de kosten voor bijvoorbeeld een activiteit door de leden worden betaald, door het verzorgen van de betalingsregeling!

Tijdens het jaar houd je je verder bezig met het bijhouden wat er allemaal
gebeurt op financieel gebied. In sportlink, het boekhoudprogramma, registreer je alle uitgaven die er gedaan worden en houdt daarmee oog op hoe
het gaat op het vlak van de begroting, waar je je natuurlijk tijdens het jaar
aan te houden hebt. Daarnaast is het ook de verantwoordelijkheid van de
penningmeester om de begroting van het jaar erna op te stellen, in samenwerking met de rest van het bestuur natuurlijk!
Dat staat centraal tijdens je jaar bestuur, je bent samen met je bestuur bezig, je overlegt veel als je ergens niet uit komt of beslissingen maakt, zoals
bij het maken van de begroting. Daarnaast heb je ook de Kasko (kascontrole
commissie) waarbij je terecht kan voor financiële vragen.
Tijdens dit jaar heb ik natuurlijk onoverkomelijk te maken met impact door
Corona, bijvoorbeeld bij de Spoko (sponsorcommissie). Als penningmeester
ben je bijzitter bij deze commissie, wat wil zeggen dat je de vergaderingen
bijwoont en meedenkt over wat er allemaal besproken wordt. Hierbij loop
je toch aan tegen het feit dat er minder acties georganiseerd kunnen worden.
Ik hoop dat ik hiermee een beetje een overzicht heb geschetst van wat er
allemaal komt kijken bij het penningmeesterschap bij Hebbes, maar als je
denkt, ik wil hier meer over weten, schroom niet om even te appen, mailen
of bellen!
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Wat doet het bestuur nou precies?
Wedstrijdsecretaris
Wie mij een beetje kent, weet denk ik wel dat ik behoorlijk ‘blauw’ ben.
Een term die ik van Thomas heb overgenomen en die staat voor
(overdreven) plannerig. Gelukkig komt dit van pas bij mijn functie als wedsec. Een groot gedeelte ben ik bezig met de geweldige TC, met hun werk ik
samen om alle trainingen, wedstrijden, scheids/limo/materiaal zaken te regelen. Daarnaast hebben we geprobeerd het buddy-systeem te introduceren, iets wat leuker was als we elkaar verdorie fysiek mochten meeten. De
TC- vergaderingen bereid ik voor en leid ik. Een centraal thema dat ik had
geïntroduceerd bij de vergadering, betrof uiteraard koekjes. Een vergadering is altijd beter met een lekkere snack. Helaas hebben we nog steeds
niet de dora koekjes geprobeerd, op aanraden van Jelle.
Behalve de technische zaken, onderhoud ik contact met de hoofdcoach, regel ik oefenwedstrijden, maak ik sportlink in orde, zorg ik dat Hebbes alle
vereiste externe wedstrijden fluit en heb ik contact met de KNKV/HKC. Van
alle markten thuis dus! Dat vind ik ook zo leuk aan mijn taken, je spreekt
met mensen buiten de verenigingen en daarnaast babbel je veel mensen
van Hebbes zelf! Het zorgt ervoor dat je weet wat er in de vereniging leeft
en wie wil dat nou niet bij, zoals Liek al zei, de mooiste korfbalvereniging
van Nederland.
Natuurlijk heb je naast je eigen taken, ook veel contact met je bestuursgenootjes. We houden elkaar goed up to date tijdens vergaderingen, gepaard
met veel pizza en nog meer wijn. Ook spreken we elkaar met appjes of belletjes en nu door de Spoko-challenge ook tijdens wandelingen. De vijf uur
durende tocht met warme chocolademelk (en Liek natuurlijk) zal ik dan ook
niet snel vergeten, evenals het zeer gezellige Kerstdiner!
Mocht je nog met mij een babbeltje maken of stekjes uitwisselen, schroom
niet om me te appen.
Liefs, San
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Wat doet het bestuur nou precies?
Commissaris Intern
Hoihoi! Inmiddels weet waarschijnlijk iedereen wel wie ik ben door mijn
spam aan appjes over commissies. Maar voor iedereen die mij nog niet
kent: ik ben Mirjam en dit jaar vervul ik de beste functie: commissaris intern. Mijn hoofdtaak bestaat voornamelijk uit alles wat met commissies te
maken heeft. Maar toen mij werd gevraagd deze functie te vervullen dacht
ik ook: ja, zover ben ik, maar wat doe je dan in een week? Helaas weet ook
ik nu dat ik daar niet een heel rechtlijnig antwoord op kan geven, want iedere week is anders! En dit maakt deze functie juist ook zo leuk en veelzijdig. Maar vandaag zal ik mijn best doen om jullie een zo goed mogelijk kijkje te geven in wat ik doe.
Als commissaris ben je voor iedere commissie (behalve de Spoko, TC en Kasko) de contactpersoon vanuit het bestuur. Dit betekent niet dat je onderdeel bent van 8 commissies, zoals bij andere verenigingen soms wel het geval is. Je bent het aanspreekpunt voor alles waar commissieleden vragen
over hebben of hulp bij nodig hebben. Dit kan gaan over het doorspreken
van de organisatie van een activiteit, een update over hoe het gaat binnen
de commissie of het contact leggen met olympos of HKC voor een activiteit.
Andersom ben ik als commissaris ook degene die contact houdt met de commissies. Gaat alles nog volgens de planning, kan ik ergens bij helpen, moet
er iets geregeld worden met een sponsor of kunnen wij als bestuur iets in
het krantje plaatsen? Ongeveer 1 tot 2 keer in het jaar probeer ik bij iedere
commissie aan te sluiten in een vergadering en organiseer ik een voorzittersoverleg.
Naast mijn taken rondom de commissies ben ik ook bezig met het organiseren van de maandelijkse borrel (helaas nu niet zo fysiek meer) en het onderhouden en vernieuwen van de website. In samenwerking met de Prik ben
ik ook de persoon voor sociale media en zal ik vanaf de niet-anonieme enquête beginnen met het samenstellen van de commissies voor volgend jaar.
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Wat doet het bestuur nou precies?
Nu je hopelijk een goed kijkje hebt gehad in mijn functie, vraag je je misschien ook af hoeveel uur of dagen ik dan hieraan besteed? Over het algemeen is dat ongeveer 8 uur per week. Ik probeer het zelf over 2 dagen te
verdelen, maar tussendoor zijn er wel vaak appjes of telefoontjes die ik
moet beantwoorden. Natuurlijk heb je naast de taken ook heel veel leuke
momenten met je bestuur, met de leden en op activiteiten. Dat maakt dat
we nu ook echt het trainen, de borrels en de fysieke activiteiten heel erg
missen! Maar ondanks dat ben ik zo trots op iedereen die zich online zo
goed inzet, dat maakt dit bestuursjaar echt compleet.
Mocht je nou denken: Hee, deze functie lijkt mij wel wat voor volgend jaar!
Of wil je misschien wel meer weten over wat ik doe? Schroom niet om contact op te nemen met al je vragen of voor een babbeltje met een kopje
koffie (of iets sterkers).
Heel veel liefs!
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NOPPEN & ZAALSCHOENEN
Zo, daar zijn we weer. Buikjes vol van kerst en oud en nieuw. Al hebben
sommige hebberts het buikje vol vlinders!
Als hebbeslid krijg ik in deze Coronatijden helaas niet alles mee op liefdesgebied. Toen ik om meer informatie vroeg vertelde een reko lid mij: kinders
van tegenwoordig gaan snel. En dat blijkt, zelfs tijdens de lockdown daten
hebberts erop los en... met resultaat!
Om te beginnen met het nieuwe kersverse hebbeskoppel: Jaap en Lucile.
Nadat ze ook tijdens het kerstdiner en eerste lustrumactiviteit samen zijn
gespot kunnen we er niet meer omheen. Deze twee tortelduifjes hebben elkaar helemaal gevonden en zijn ondertussen insta official. En geef ze eens
ongelijk, zeker tijdens deze lockdown waarin we toch allemaal op zoek zijn
naar liefde!
Dan door naar het volgende nieuwtje en nieuwe koppel! Mees heeft zijn
meisje aan de haak geslagen tijdens de master open dag van de universiteit, dat wisten we al. Ik ben blij om te melden dat ze het officieel hebben
gemaakt. Mees geeft dan ook aan dat zonder deze spoko actie hij de ware
niet had ontmoet en spoort iedereen aan om spoko acties mee te pakken.
Had ik al iets gezegd over huidhonger in Coronatijden?

En dan nu de derde aankondiging van een relatie. Voor wie dacht dat Tinder
uit was? Zeker niet! Deze jongen is snel in het veld, maar blijkbaar ook in
de liefde. Deze lieve Hebbert is stilletjes gaan daten via Tinder en met succes. Levi heeft het hart van een meisje weten te veroveren. Hoe leuk!
En als laatste: Jannes en Angelique, ik kan er niet omheen. Ook tijdens de
eerste lustrumactiviteit waren ze niet samen. Jannes zoekt zijn oude bestuursgenoten + aanhang weer op en Angelique vermaakt zich meer dan prima met haar commissiegenootje Geert. Wie weet wat er na TC vergaderingen allemaal nog gebeurt...
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Hoe overleef ik carnaval?
MET LIAN
Bijna één jaar geleden waren we nog aan het hossen, zingen op muziek die bestaat uit foute krakers, dronken we vijf dagen lang bier, bestond elke maaltijd op
de dag uit lauwe friet en frikandellen en stonden we met z’n alle te zweten in de
kroeg of op het plein, aan de straat naar de optocht te kijken. Kruikenstad, aka
Tilburg, werd als zondebok aangewezen. Daar was ’t gebeurd: de verspreiding
van dat vage virus uit China! Waar we toen der tijd nog liedjes over corona zongen en grappen maakten over de beschermingspakken die je zou moeten dragen
in de zomer is het nu wel heel anders. Sinds maart 2020 hebben we wel doorgekregen hoe serieus we dit ‘’virusje’’ moeten nemen. Helaas, ik had gehoopt op
een van ouds vertrouwd Carnavalsfeest, maar dat zit er dit jaar jammer genoeg
niet in.
Eerst effe wa achtergrond informatie: Dat we het in het mooie Zuiden (voor Limburgers Zuyen) met Carnaval alles niet zo serieus nemen, zie je terug in de carnavalskrakers waarbij de teksten van dubbele betekenis zijn en de optochten
thema’s hebben die je op verschillende manieren kunt interpreteren. Als Kruikenzeiker ben ik erg fan van Veul Gère, een Tilburgse carnavalsvereniging met
vele hitjes met onder andere mijn favoriet: Un Lekker Delleke. Neem als voorbeeld het refrein:
‘’Un lekker delleke
Strak in het velleke
Vet ordinair, ja die lust m toch zo gér
Un lekker delleke
Die naai ik elke, avond veur ik ga naar bed nog in het vet’’
Een delleke wordt ook wel vrouwke, meisje, vrouw genoemd en kan als frikandel
worden gezien. ‘’D’r in naaien’’, wil in dit refrein zeggen in het frituur gooien,
maar kan ook anders worden geïnterpreteerd. Tis maar hoe ge ’t ziet.
Even terugkomend op de hoofdvraag: HOE GAAN WE CARNAVAL OVERLEVEN ZONDER 5 DAGEN LALLEND MET DUIZENDEN CARNAVALVIERDERS OM ONS HEEN?
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Hoe overleef ik carnaval?
MET LIAN
Normaal leeft het carnaval het gehele jaar onder de carnavalsverenigingen die al
wagens aan het bouwen zijn voor de optocht. Vanaf de 11e van de 11e, 11 november, wordt Prins Carnaval bekend gemaakt en gaan we echt van start. De
maanden voorafgaand aan het Carnaval leeft het onder de mensen, zo worden
pakken gekocht in echte carnavalswinkels, zoeken groepen vrienden samen pakken uit, worden de steden versierd en begint de sfeer er al in te komen. Zoals je
misschien al merkt, da lullen da kunnen die Brabanders wel, dus concreet hier
wa tips om er dit jaar van vrijdag 12 februari tot dinsdag 16 februari wat van te
maken:


Carnaval vier je niet in je normale kleding want dan sta je voor paal. Trek je
lederhose, dieren onesie, hippie pakje of andere gekke outfit aan dan kom
je al een heel end bij ’t vertrouwde gevoel.



Bij da versieren komt nog wa: versier uw huuske ook! Hang slingers op confetti en serpentines. Hang de carnavalsvlag op, trek je sjaal aan (voor mij
als Kruikenzeiker is da groen met oranje) en doe wa leuks ermee.



Drink nooit of te nimmer een bakkie pleur, een kruidendrankje voldoet al zoals bijvoorbeeld Schrobbelèr. Da ultieme gevoel da gaat er nie komen van
een koffietje op de vroege ochtend, daar moet wa sterkers in.



Diëten doen we daarna wel: daarvoor is het carnaval er natuurlijk. Tijdens
Carnaval feesten we nog een keer met z’n allen voordat we 40 dagen vasten.
’T zijn maar vijf daagjes dus pak gewoon da bier en freet die frikandellen,
want met wortels, water en gras beleeft niemand er wat aan.



Trek je huisgenoten uit bed om 11 uur ’s ochtends: 11 is het gekkengetal en
doe dan ook om 11 uur aan een Brabants ontbijtje. Pak de worstenbroodjes
erbij, het liefst van de bakker, een schrobbelèrke en ergens een glas water
om de kater weg te spoelen.
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Hoe overleef ik carnaval?
MET LIAN


Geen enkel normaal, hip, billenschut liedje of een top 40 muziekje mag worden gedraaid: het is maar 1 keer per jaar (en zoals Snollebollekes zingt: ene
keer per jaar gaan alle remmen los) en dus kan die gare muziek van Bizzy
even aan de kant worden geschoven. We rammen er gewoon carnavalskrakers door! Carnavalsverenigingen organiseren livestreams, er is Carnaval radio en tv, er worden online concerten gehouden: dus zet ‘m aan en gaan!

Ten slotte: het mooiste feestje van het jaar gaan we natuurlijk missen want zoals
dit jaar heb ik ’t liever nie. Maar mijn hartje begint toch altijd wel te kloppen
als ik die afschuwelijke muziek hoor, mijn carnavalspakken met een vage geur
van bier uit de ouwe doos haal en elke dag worstenbroodjes freet. Ja het is anders dit jaar. Ja het is zeker niet te evenaren met hoe het er normaal aan toe
gaat. Maar nie mauwe, nie klage, maar d’r gewoon wa moois van maken in uw
huus, springend en dansend op sjanternel met bier en frikandellen maken we dan
toch veel plezier.
In Kruikenstad is/zou het thema dit jaar het volgende zijn: ‘Kèk mar wègge
sjouwt!’. Dat betekent natuurlijk: kijk maar wat je doet. Zoiets als: geniet van
het leven en doe vooral wat je denkt dat je moet doen. En ik denk da we da met
z’n allen vooral moeten doen.

Houdoe, liefs en natuurlijk: Alaaf!
Lian
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Hoe overleef ik zonder carnaval?
MET EMMA B.
Carnaval, het feest der Brabanders (eigenlijk Limburgers maar die hebben we
niet zoveel bij Hebbes volgens mij) gaat dit jaar niet door. Maar hoe moeten we
februari doorkomen zonder ons geliefde feest?!
Ik moet toegeven dat ik geen Brabander in hart en nieren ben want zo heel enthousiast vier ik geen carnaval. Al vanaf mijn 8e gaan we elk jaar traditiegetrouw
op wintersport (dat zit er dus ook niet in dit jaar) en carnaval ging toen een
beetje aan me voorbij. De laatste jaren heb ik mijn ouders kunnen overhalen dat
ik een paar nachtjes kon carnavallen voor we op wintersport gingen. En dat ga ik
toch wel enorm missen.
Stiekem viel het feesten zelf af en toe een beetje tegen maar de aanloop ernaartoe vond ik fantastisch. Ik kon een te gekke outfit uitkiezen en qua alcohol helemaal losgaan met mijn vrienden. Dat eenmaal in de kroeg bleek dat ik niet zo’n
fan ben van carnavalsmuziek nam ik maar op de koop toe. Ook de drukte in mijn
geliefde Helmondse kroegen was niet altijd even prettig. Maar… dan had ik naderhand wel een fantastische avond gehad! (Te merken aan de hoofdpijn en
slaapgebrek de dag erna natuurlijk…)
Mijn leukste carnaval was dat ik met mijn oude korfbalclub de hele dag naar de
optocht heb staan kijken, keiharde muziek aan, alcohol in overvloed om je op te
warmen en rond de lunch al dronken. Dat was een heerlijke dag. En met dank
aan al die schnapps en goudgele pretcilinders durfde ik toen niet naar huis uit
angst dat m’n moeder me zo dronken zou zien…
Sindsdien heb ik ook carnaval in een dorp ontdekt. Pas daar merk je de typische
sfeer van gezelligheid; iedereen omarmt je en je krijgt zomaar een pilsje aangeboden en door met lekker hossen. Die polonaises en foute muziek gaan we dit
jaar niet meemaken. Ook de knuffels kunnen niet. Maar we kunnen het feestje
wel naar de huiskamer verplaatsen!
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Hoe overleef ik zonder carnaval?
MET EMMA
Geef een huisfeest met je huisgenoten en zet die heerlijke carnavalsmuziek op.
Ga allemaal verkleed in je meest sexy pakje (en dit keer hoef je geen rekening
te houden met lange wachtrijen buiten in de kou want je blijft toch binnen) en
sla een shitload aan je favo gouden rakkers in. Zo kunnen we carnaval toch een
beetje vieren in coronatijd. Voor de echte carnavalfanaten kun je er natuurlijk
ook een zesdaags feest van maken, dat ligt eraan hoe graag je je lever wil behouden. En dan moet je die huisgenoten natuurlijk ook nog weten over te halen…
Maar er zijn genoeg Brabanders te vinden bij Hebbes dus misschien kunnen we er
met z’n allen een (online) feestje van maken. Lijkt me keileuk!

Houdoe!
Emma
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Hoe overleef ik Valentijnsdag?
MET THIJS
Tip 1
Sloof je uit in de keuken. Als je twee linkerhanden hebt, ga dan door naar tip 2.
Maar kan je goed koken? Bak dan samen een taart of ga helemaal los met het maken van jullie eigen vijf sterren diner!
Tip 2
Bestel een Valentijnsdag menu bij een goed restaurant. Iets duurder, maar dan
heb je ook wat!
Tip 3
Geen roos of valentijnskaartje gekregen dit jaar? Ga niet zitten treuren. Blijf actief en ga hardlopen of bootcampen. Leg jezelf in de watten met het kopen van
je favoriete geurtje, een goed boek of een mooie film!
Tip 4
Stuur een roos met een persoonlijk kaartje naar je Valentijn. Voor 3 euro stuurt
de Spoko een prachtige roos naar je Valentijn! Opgeven kan tot maandag 8 februari via deze link: https://forms.gle/MzdxycGvm4WXijnHA
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Hoe overleef ik Valentijnsdag?
MET MARIA
Valentijnsdag, zeg nou zelf, dit is eigenlijk de enige dag dat je die vriend/
vriendin in je leven mist. Alle andere dagen is het eigenlijk wel beter alleen: je
hoeft je eten niet te delen, je mag netflixen wat je zelf wil, je hele salaris gaat
niet op aan onzin cadeaus en niemand waar je rekening mee hoeft te houden.
Dus het is echt niet een ramp dat single zijn. Maar op Valentijnsdag heb je toch
liever een date, hier dus wat tips hoe je Valentijnsdag als single overleeft. Hoe ik
het de afgelopen 6 jaar gedaan heb: een tactische wintersportreis, zodat ik op
Valentijnsdag op de piste te vinden ben. (Want in de bergen heb je al helemaal
geen wederhelft nodig!) Maar onze vriendin Rona heeft, ook hier, een stokje voor
gestoken, wat doe je nu op Valentijnsdag, zodat je niet de hele avond jankend
naar een romantische film op de bank ligt te kijken.
Dus bij deze 3 tips om van deze Valentijnsdag de leukste dag van het jaar te maken!


Koop 1 (of 2) flessen rode wijn, een lekker zakje chips en zet je favoriete
film aan, ik zie mezelf al helemaal zitten! Flesje tempranillo, zak heartbreakers (haha toepasselijk) en Mamma Mia! Het kan eigenlijk elke andere dag in
deze coronatijd zijn. Maar ik denk toch dat niemand mij tegen gaat spreken,
dat dit de ultieme avond is.



Voor de mensen onder ons die liever helemaal niet herinnerd worden aan deze dag is er een andere goede optie.Zorg dat je zaterdag de 13 de nacht
doorhaalt, dat kan op verschillende manieren: een deadline, feestje met je
huis, je favoriete serie bingen. Maar zorg dat je op z’n vroegst pas om half 5
in bed ligt. Op Valentijnsdag zelf, sta je niet te laat op, ga lekker wandelen,
sporten, lezen, maar zorg dat je niet in bed gaat liggen. Want wat het doel
van deze dag is: we liggen om 8 uur uitgeteld in bed en gaan gewoon slapen.
Deze avond slaan we over, we worden maandagochtend wakker, fris en fruitig, en zijn helemaal klaar voor de nieuwe week.



Nu met de avondklok zit een casual date er ook niet echt in, dus ook daar is
een alternatief op gevonden. Je kunt voor safe gaan en met een goede
vriend(in) een slaapfeestje houden. Maar als je is wild wil doen, bel dan een
oude scharrel en houd met hem/haar een leuk slaapfeestje!
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HEBBES memories
We missen allemaal de tijden van voor de lockdown, de tijden waarin we nog met z’n allen op stap konden gaan, naar toernooien gingen en nog normaal konden korfballen. Helaas is het nou eenmaal
niet anders, wel kunnen we natuurlijk nog met plezier terugdenken
aan de tijden voor Corona!
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HEBBES memories
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HEBBES memories
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HEBBES memories

27

Hebbes Hospiteer Hoekje
CELESTE
Deze week in het Hebbes Hospiteer Hoekje: Celeste! Ze is al een tijdje lid,
maar door de schaarsheid aan trainingen is dit een mooie manier om haar te
leren kennen.
Waar kom je vandaan, en waar korfbalde je nog meer?
Ik kom uit Harderwijk en heb daar 8 jaar lang bij CKV Unitas gekorfbald.
Waar woon je nu?
Woon momenteel nog thuis in Harderwijk, maar wie weet dat ik volgend jaar een
kamer kan vinden.
Wat is je favoriete bezigheid?
Ik doe graag een drankje en spelletjes met vrienden, gamen of lekker een serie
kijken.
Wat zijn je verwachtingen bij Hebbes?
Ik heb vooral zin om weer lekker te korfballen en nieuwe mensen te leren kennen. Ik hoop na corona op leuke activiteiten zoals feestjes.
Wat is je grootste blunder?
Haha, dat ik lastig om te kiezen, zo’n moment dat je denkt dat iemand naar je
zwaait maar dat het niet zo is en je zwaait terug. Heel awkward…
Als je je zou moeten identificeren als een meubelstuk, welke zou dat dan
zijn?
Ik denk een bed, dat is toch mn favoriete plek, haha.
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Hebbes Hospiteer Hoekje
Páprika of pàprika?
Páprika.
Omschrijf jezelf in 10 woorden.
Gek op m’n vrienden, lekker eten, muziek en ik studeer psychologie.
Laat een van je beste vrienden jou omschrijven en quote het hieronder.
Lief, behulpzaam, super slim en craezy.
Wat is je favoriete alcoholische drankje?
Bacardi razz met Fanta.
Heb je nog een lekker juicy verhaal over jezelf?
Haha, ik heb eerst een paar drankjes nodig voor ik die vertel .
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Hebbes quotes

De carnaval outfits van Cupido: DE ZORGHELD, DE RELSCHOPPER EN
DE THUISWERKER


Esther: Kijk het lieveheersbeestje zit op de banaan! Het is vast een vrouwtje



Esther: Wat moet je doen als iemand een hartstilstand krijgt op Zoom?
Tuur en Marly: Ja, 112 bellen!
Esther: Ohja...



Rosalie: Zie ik eruit alsof ik goed ben om overheen te plassen?!!



Lian: Oeeehhh George Clooney!!
Abby: Welnee dat was Bram Moszkowicz



Lisanne: Wel lekker even na oud en nieuw je mond weer verrassen!



Amber: Scriptie schrijven is ook gewoon een drol die er niet ut komt!



Marije: Studievertraging is een doel



Eeke: Ik heb na deze vergadering wel meer energie, en dat had ik niet verwacht!



Sanne: En bovendien hebben jullie gezien hoe erg ik op Thomas’ foto’s geil



Esther: Gertjan je moet het gat vinden!



Rosalie: Ik kan alleen met Apple overweg.
Maria: Dit is Apple...
Rosalie: Oh...



Thomas: Hebben ze het nou over een foto van mij?



Corine: ‘Veni, vidi, vici’? Is dat Spaans?
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Hebbes quotes


Jochem: Wel mooi dat Thomas nu zo groot in beeld is.
Thomas: Ach, gun die mensen ook wat



Mirjam: Welke Britse bands hebben nog meer kerstnummers?
Bram: George Clooney



Maria: Als ik dronken ben, dan ben ik altijd naakt



Eline: Sowieso Tuur ons wielrennertje. En dan bedoelt hij niet eens de
vrouw, maar zijn eigen benen



Inge: Ohh, dit is anti-age crème! Wacht is dat modder?



Gertjan: Weet je hoe dat moet?
Esther: Ik heb het nog nooit gedaan. Je moet hem erin steken



Elske: Hoe moet je nu anders in het publiek neuken, dan in een Zoom meeting



Thomas: Sanne gaat met Rob pim-pam-petten



Luc: Ik ben gewoon een bloedeerlijke kabouter!



Luc: Zo makkelijk ben ik niet te kutten



Anne: Een kleine heb je een grote kan je krijgen.
Lieke: Dat zal je boy leuk vinden!



Sanne: Luc, je snapt toch wel dat wij met 4 vrouwen hierop aan het geilen
zijn?
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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 kan ik
doen op valentijnsdag?
Het is weer zover! Het is bijna Valentijnsdag, de perfecte dag om je
geliefde te verassen. Toch is het voor veel mensen lastig om te bedenken wat ze kunnen doen… Al helemaal tijdens de lockdown! Toch kan
je een leuke dag maken van Valentijnsdag, of je nou een relatie hebt
of niet!
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Hebbes Horoscoop
Ram

(21 maart t/m 20 april)

Deze Valentijnsdag wordt jouw dag! Iedereen ziet jou shinen, en je staat
volop in de aandacht. Maak daar gebruik van: in deze lockdown mag het ook
wel eens leuk zijn!
Stier

(21 april t/m 21 mei)

Hoewel je er normaal niet aan meedoet, zul je er dit jaar toch aan moeten
geloven! Om je crush te veroveren zul je je best moeten doen. Een klein
cadeautje kan al heel veel doen, maar flink uitpakken mag natuurlijk altijd…
Tweelingen

(22 mei t/m 21 juni)

Deze Valentijnsdag zou zomaar eens stilletjes aan jou voorbij kunnen gaan.
Dat betekent echter niet dat er geen interesse in je is: misschien heb je
wel ergens een stiekeme, verlegen aanbidder rondlopen. Hou je ogen goed
open!
Kreeft

(22 juni t/m 23 juli)

Deze Hebbert is een hopeloze romanticus. Ook daarvoor is echter interesse:
je moet alleen even je twijfels aan de kant zetten. Ga er vol voor, en dan
hoef je Valentijnsdag niet alleen op de bank te vieren!
Leeuw

(24 juli t/m 23 augustus)

Voor jou hoeft dit gedoe allemaal niet. Je bent zelfverzekerd genoeg om te
weten dat jij helemaal niemand nodig hebt. Op Valentijnsdag zit jij lekker
als happy single thuis, en het bevalt je prima. Geen gedoe aan je hoofd,
lekker tijd voor jezelf!

Maagd

(24 augustus t/m 23 september)

Jij vindt je soulmate dit jaar, maar het is de vraag of je dat meteen doorhebt. Het geluk komt uit onverwachte hoek, maar dan moet je er wel voor
openstaan natuurlijk…
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Hebbes Horoscoop
Weegschaal

(24 september t/m 23 oktober)

Jij bent dit jaar de stille aanbidder. Je stuurt een leuk cadeautje naar je
crush, maar het is maar de vraag hoe hij/zij daarop reageert… Hoe dan ook,
uiteindelijk komt het helemaal goed!
Schorpioen

(24 oktober t/m 22 november)

Die ene leukerd waar je al een tijdje omheen draait? Tijd om actie te ondernemen! Grijp je kans en wie weet beleef je dan toch een spannende Valentijn…
Boogschutter

(23 november t/m 22 december)

Voor jou is Valentijnsdag een verloren zaak dit jaar, maar niet getreurd:
jouw tijd komt nog wel dit jaar. Als de kroegen weer opengaan, sla jij je
slag!
Steenbok

(22 december t/m 20 januari)

Voor jou komt de aandacht uit bekende hoek. Of je daar ook blij mee moet
zijn, is een tweede vraag. Bedenk goed waar je aan begint, voor je het
weet heb je spijt.
Waterman

(21 januari t/m 18 februari)

Deze Hebbert laat zich verrassen dit jaar. Krijg je een roos, dan is dat natuurlijk helemaal top! Is dat niet het geval, so be it. Als je nergens op rekent, kan het alleen maar meevallen.
Vissen

(19 februari t/m 20 maart)

Jij bent de Casanova van de vereniging. Je moet je aandacht verdelen,
maar of dat bij iedereen in goede aarde valt…
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STOM!
Mirjam G.
Dat we na bijna een jaar nog steeds veel last hebben van
het coronavirus en dat mensen nog steeds denken dat
het allemaal nep is

Slechte internetverbinding terwijl je
een presentatie aan het geven
bent aan een groep met professoren en leidinggevenden van het
Erasmus

Wanneer je cavia voor de derde keer op
een dag haar net gevulde voerbakje

Dat Mamma Mia! van Netflix
af is gehaald
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STOM!
KYRA
Een nummer in je hoofd hebben maar niet weten
hoe het heet of wie het zingt...

Wakker worden net voor je wekker gaat waardoor je niet
verder kan slapen.

PLANTENVOEDING MORSEN OP JE WITTE TAPIJT...
Het praktische gedeelte van je
stage niet uit kunnen voeren
omdat er door Corona geen
plek meer is voor studenten
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REKO RECCOMENDS!
Zoek jij een leuke film om te kijken met je huisgenoten, ouders of
vrienden? Zoek niet verder! Wij hebben iets voor je uitgezocht.
Hieronder kan je lezen welke films wij als Reko aanraden om te kijken op Netflix.
Isn’t it Romantic?
Deze film lijkt niet op de twintig andere Rom Coms die je
al hebt gezien. Maar eigenlijk ook weer wel. Natalie werkt
als architect in New York. Ze haat de clichés in romantische films en wilt eigenlijk ook niets weten van de zogenaamde crush die haar collega op haar zou hebben. Dan
gebeurt er wat waardoor haar wereld ineens veranderd.
Kijk hoe Natalie hiermee omgaat. Deze film laat je lachen
en heeft een goede sfeer. Hoofdrolspelers: Rebel Wilson,
Priyanka Chopra, Liam Hemsworth en Adam DeVine. Waarschuwing voor het kijken: ‘yoga ambassadeur’ is dus niet een echt beroep!

Dirty Dancing
Heb de tijd van je leven met Dirty Dancing. In deze film
gaat alles om dansen. Het speelt zich af in de zomer van
1963. Francis is de dochter van een rijke arts waardoor de
familie vaak op dure vakanties kan gaan. Deze zomervakantie gaan ze naar een duur hotel waar ze bijna elke dag
dansshows zien. Francis die ook wel ‘Baby’ wordt genoemd komt een keer per toeval bij de verblijven van de
dansers. Hierdoor krijgt ze interesse in deze sport. Door
toeval wordt ze gevraagd om een keer op te treden in de
plaats van een ander meisje. De vakkundig Johnny leert haar alles wat ze moet
weten. En na uren samen dansen moet je natuurlijk wel verliefd worden op elkaar. Een echte klassieker die je wel een keer gezien moet hebben.
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REKO RECOMMENDS!
The Holiday
In ‘The Holiday’ zie je hoe twee vrouwen zoeken naar een
manier om voor even uit hun huidige leven te ontsnappen.
Alles op het moment gaat fout en daarom willen ze gewoon even op vakantie. Na een beetje zoeken op het internet hebben ze de ideale oplossing gevonden. Ze besluiten om tijdelijk te ruilen van huis. Amanda gaat naar het
huis van Iris: een Engelse cottage. Iris vliegt naar Los Angeles om in de luxe villa van Amanda te gaan wonen. Beide
hebben het erg fijn in hun nieuwe onderkomen en maken
ondertussen kennis met een paar charmante buurtbewoners. Leuke vraag om aan
jezelf of anderen te vragen na de film: Zou jij liever kiezen voor de schattige ondergesneeuwde cottage in Engeland of de zonovergoten luxe-villa in LA?

Revolutionairy road
Deze film is wat serieuzer dan degene die hierboven staan
benoemd. Frank en April zijn getrouwd en wonen op Revolutionairy road. Ze zijn erg geliefd bij de buren omdat ze
het perfecte plaatje laten zien van een getrouwd stel. Helaas is de werkelijkheid heel anders. Aan het begin hebben
ze een paar problemen met hun werk. Frank vindt zijn
werk saai en April kan geen baan vinden. Later stapelen de
problemen zich op en dat uit zich in een drama. Ondertussen weten de buren ook wat eigenlijk in het huishouden
om gaat. De rollen worden gespeeld door het gouden duo: Leonardo DiCaprio en
Kate Winslet. Je kan deze film goed in je eentje kijken.
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REKO RECOMMENDS!
Verliefd op Ibiza
Als je geen zin meer hebt om steeds de ondertiteling te lezen kan je ook kiezen om een Nederlandse
film te kijken. Om de een of andere reden staat
deze op Netflix als ‘Loving Ibiza’ maar het is gewoon ‘Verliefd op Ibiza’. Op het eiland Ibiza kan je
veel beleven. Je ziet hoe verschillende karakters
hierheen komen voor lol, faam of liefde. Een van
deze personen is Lizzy, zij werkt op Ibiza als feest
organisator en is ingehuurd door een bekende
voetballer om het verjaardagsfeest van zijn vriendin te organiseren.
Deze voetballer, Kevin, wordt na een tijdje verliefd op Lizzy en maakt
het uit met zijn vriendin Elza. Dit nieuws zorgt voor het nodige drama.
Met de muziek van Armin van Buuren wordt het een groot feest om
naar te kijken.
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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 (08 Februari 2021) ziet er als volgt uit:

Lid

Score

Loes Vermeer

95

Gertjan Sonnemans

85

Anne Leseman

84

Maria Groenenberg

81

Abby de Rijk

72

Esther Mertens

68

Coen van Weem

65

Jort Heijnen

56

Marly Oeloff

55

Tuur Egbers

54

41

Oplossing vorige Hebblack story

42

Agenda
8 Februari

Marijke de Vries (24)

9 Februari

Cocktail workshop
Rozen actie

14 Februari

Valentijnsdag

20 Februari

Elske van Rijssel (19)

22 Februari

Jort Heijnen (23)

28 Februari

Lisanne de Voort (24)

3 Maart

Wanda Steenhuis (20)

9 Maart

Brit van Huygevoort (20)

43

