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Young vee’s 
 
Yoo Young vee’s oftewel jongverkenners oftewel jonggivers oftewel zalige gasteee. Doordat het weer 

rona season is moeten we ons nog steeds aan de regels van young alexander de croo houden. We 

gaan nog steeds onze online alternatieven verderzetten. Blijf daarom steeds de whatsapp in de gaten 

houden! We hebben nog kei veel super zalige ideeën! #verbondenvanopafstand. Hopelijk kunnen we 

vanaf 7 februari onze normale werking terug op starten! Daarom vind je hieronder reeds de eerste 4 

vergaderingen. 

 

Vergaderingeeuuu 
 
Zondag 07/02: Feestdagenvergadering 

(13u30-17u30) 
Yo saint Mothef*cking Nick, lil $anta claus, big ea$ter bunny an all the rest of the holiday gangster 
squad hier. Jullie hebben ons moeten missen door het Chinese griepje. Maar nu komen we allemaal 
samen om de gemiste feestdagen te vieren. 

 

Zondag 14/02: Valentijnvergadering  

(13u30-17u30) 
Kmoet hier gene tekening bijmaken he. Gasten kom allemaal als nen echte don juan en meisjes draag 

jullie mooiste make up en outfit! Jullie gaan elkaar veroveren en de dag van de liefde vieren! Cupido 

lebron schiet met scherp!  

https://www.versiercoach.nl/hoe-getrouwde-vrouwen-versieren/  

 

 

https://www.versiercoach.nl/hoe-getrouwde-vrouwen-versieren/
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Zondag 21/02: chiro vs ksa 

vergadering(13u30-17u30) 
We gaan keer lachen met die losers van andere jeugdbewegingen HAHAHAH 

 

 

Zondag 28/02: Nerd vs snobs vergadering 

(13u30-17u30) 
Een snob is in het algemeen iemand die denkt dat hij in wezen meer is dan anderen op grond 
van afkomst, kennis, intellect of rijkdom. Deze superioriteit uit zich over het algemeen in een 
(eventueel denkbeeldige) verfijnde smaak. De snob behoort meestal niet tot de elite, doch 
probeert zich toegang tot deze kringen te verschaffen door imitatie van hun gedrag en levensstijl. 
Het elitaire snobisme gaat echter eeuwen terug en de bovenlaag probeert daarom een 
dergelijk parvenu te weren door verdere verfijning van hun sociale codes (zie voor dit laatste: 
Norbert Elias, The Court Society. Oxford, 1983). Vaak worden snobs ook geassocieerd met het 
dragen van merkkleding, hoewel dit niet altijd effectief het geval is. 
 

Nerd is een term die wordt gebruikt voor mensen wier interesses wat betreft wetenschap, boeken, 
spellen, stripverhalen, films, verzamelartikelen, muziek e.d. afwijken van de mainstream. De term 
kan pejoratief zijn, of kan worden gebruikt als een geuzennaam of als blijk van waardering. De 
afwijkende factor van de interesses ligt erin dat deze door de mainstream als niche worden gezien, 
en dat de mensen die als nerds worden beschouwd hier bovengemiddeld veel tijd aan besteden.  
De stereotiepe nerd wordt gekenmerkt door een niet-modieuze kledingstijl, die vaak als ouderwets 
of afwijkend van de op dat moment heersende modetrends wordt beschouwd. De nerd beoefent een 
hobby die doorgaans als saai wordt beschouwd, zoals postzegels verzamelen of insecten 

prepareren. Een ander stereotype is dat nerds fan zijn van sciencefiction-series, stripboeken en 
computerspellen. 

 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bovenklasse
https://nl.wikipedia.org/wiki/Parvenu
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mainstream_(stroming)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geuzennaam
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nichemarkt
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stereotype
https://nl.wikipedia.org/wiki/Filatelie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Insecten_prepareren
https://nl.wikipedia.org/wiki/Insecten_prepareren
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sciencefiction
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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 
Hanna: 0471901703 
 


