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Young vee’s 
 
Yowkes! Klaar voor het nieuwe scoutsjaar? Wij alvast wel! We zijn reeds bij iedereen langs geweest 
en hebben ons dus al voorgesteld. Om jullie geheugen nog een beetje op te frissen hebben we 
onderstaand filmpje gemaakt. 
https://drive.google.com/file/d/1T4-OfK54uB3SHkyNnf9wylC_KflWq8z4/view?usp=drivesdk 
 
 

Vergaderingeeuuu 
 
Zondag 20/09: First dates vergadering (13u30 - 17u30) 
Haal je beste moves uit de kast, doe je mooiste scoutsoufit aan en overmeester het ander(of 

hetzelfde)geslacht. Ps: doe een strikje of das aan. 

 

Zondag 27/09: Takeaway + diashow@home!  
 

Zondag 04/10: Koestraat vergadering (13u30 - 17u30) 
Whatsup dudeee, alles flex neef? Manbro’s vandaag 

gaan we gek chillen aan de koestraat, we meeten 

nog steeds op de scouts broeders. Neem allemaal 

een object met wielen mee. (Skateboards zijn echt 

wel de shit). Kom ook allemaal met de fiets! 

 

 

Zondag 11/10: Young vee’s boot camp  
Verdere info volgt via mail. 

Zondag 18/10: High cla$$ vergadering (13u30 - 17u30) 
 
Whatsupp mensen vandaag is het HC vergadering. 

Breng je engste patta’s, throw je gekste fit, laat je 

drip drippen.  

https://www.youtube.com/watch?v=z5VNgbRXiic  

 

 

https://drive.google.com/file/d/1T4-OfK54uB3SHkyNnf9wylC_KflWq8z4/view?usp=drivesdk
https://www.youtube.com/watch?v=z5VNgbRXiic
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Zondag 25/10: Manbrovergadering (13u30 - 17u30) 
Een manbro= A male possessing qualities found inherent in both a man and a bro. He knows how to 

rage and hangout with bros like a fratstar, but also knows how to step up to a challenge, handle his 

responsibilities, and follows his man-code. The prime catch for girls in their early 20's or college 

 

Zondag 01/11: Cemi VS Acid 

vergadering (13u30 - 17u30) 
Zijn jullie snotapen of zijn jullie “zo bijzonder”. Breng jullie 

beste argumenten mee want vandaag gaan we hevig 

debatteren en beslissen wie deze youtube war heeft 

gewonnen.  

https://www.youtube.com/watch?v=9S1XiCOYZ9U 

 

Zondag 08/11:M-town VS Lmp vergadering (13u30 - 

17u30) 
Vandaag gaan we de leukste spots van merelbeke alle eer aan doen. Zijn jullie eerder station hangers 

of lmp chillers? Dit gaat vandaag duidelijk worden. 

 

Zondag 15/11: Jackass vergadering (13u30 - 17u30) 
https://www.youtube.com/watch?v=23aaanf_pn4  

Met een jetski in een zwembad, een dixie in de 

lucht, een menselijk kanon,… 

We gaan loco stunts doen, jackass style. Als je een 

idee hebt voor een stunt breng dan gerust het 

nodige materiaal mee!  

 
 

 

Zondag 22/11: fall guys Vergadering (13u30 - 17u30) 
https://www.youtube.com/watch?v=Kl2cTNMNlSc  

Vandaag doen we fall guys in het real manbro’s. 

Ken je deze game nog niet test hem dan eens bij 

een vriendje/vriendinnetje.  

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9S1XiCOYZ9U
https://www.youtube.com/watch?v=23aaanf_pn4
https://www.youtube.com/watch?v=Kl2cTNMNlSc
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Zondag 29/11: Lazy Town Vergadering (13u30 - 17u30) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=G5KxZ5Lc_YA  

Robby rotton of sportacus, dat is de cruciale vraag.  

 

 

 

 

 

Vrijdag 04/12: saint Mothef*cking Nick vergadering 

(19u-22u) 
Spreekt voor zich neven en nichten. 

 

 

 

 

 

Ons scoutsuniform bestaat uit: 

✓ Een korte! groene! broek. 

✓ Een beige scoutshemd (niet verplicht voor 

kapoenen maar wel een aanrader). 

✓ Onze eigen scoutsdas (te verkrijgen bij de 

groepsleiding). 

✓ Onze eigen scouts T-shirt (te verkrijgen bij de 

groepsleiding). 

Onze contactgegevens: 

Voor al jullie prangende vragen kunnen jullie terecht op volgend mailadres: 

jonggivers@scoutshubertus.be 

Of jullie kunnen ons persoonlijk bereiken op onderstaande GSM nummer: 

Mathias: 0470396954 
Margaux: 0487652690 
Sara:0487743877 
Egon:0494192304 
Aron: 0489377246 
Janis:0471718746 
Hannah: 0471901703 

https://www.youtube.com/watch?v=G5KxZ5Lc_YA

