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Het wetenschappelijke feitjes Huberke 2
WetenschapsPIOniers
Vrijdag 11/12: geboorte Robert Koch Vergadering (19u – 21u/22u)
Een goed en slim man, diene Robert. Heeft hij toch wel tuberculose ontdekt zeker? Of toch
den bacterie. Vieze beestjes naar het schijnt, vragen het maar eens aan corona. Of ja dat is
een virus natuurlijk, das nog iets anders… ofniet? Ofwel? Ofwa? Wij bieden dan ook den
nobelprijs van de pio’s uit aan degene die het coronavirus vind! Wel vergenoeg van blijven,
1,5 meter misschien?
Vrijdag 18/12: ontdekking van “Piltdown Man” Vergadering (19u – 21u/22u)
Der was ne keer nen wetenschapper en die ontdekte een hoofd. Niet zomaar een hoofd,
neeneen, een schedel van een oude mens, een zeer oude mens. Maar wat bleek, dat was
gene mens, of deels toch, dat was nu toch weel een puzzel van een mens en een orang-oetan
te samen zeker. Daar stond die daar schoon, met zijn vondst. Maar waren die mens en die
aap dan wel samen van plan?

Vrijdag 25/12: Geen vergadering
It’s beginning to look a lot like Christmas. A moh dat is het ook natuurlijk. Niets
wetenschappelijk aan natuurlijk ofwel?
Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar, Geseënde Kersfees en 'n gelukkige nuwe
jaar, Gëzuar Krishlindjet Vitin e Ri! Frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr
Shen tan jie kuai le. Hsin Nien Kuaile ! Colo sana wintom tiebeen ! ….

Vrijdag 01/01: Geen vergadering
Aaaah vuurwerk, wat mooi, en spectaculair. Tis weer typisch dat da van de chinezen komt,
zulke dingen kennen we nog he. Maar goed, wist je dat er voor elke kleur een andere
chemische stof werd gebruikt, jaja, zo is geel -> natrium, en violet -> kalium, Wit is dan
magnesium, en dieprood is strontium… moh wij dachten dat als strontium dieprood is dat je
toch best naar de dokter gaat, hihi mopjes
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Vrijdag 08/01: Dood Galileo Galilei Vergadering (19u – 21u/22u)
Ge weet wel, diene van da liedje (Galileo) Galileo.(Galileo) Galileo, Galileo Figaro Magnificoo-o-o-o.
Ma tschijnt ook nen wetenschapper te zijn, tof he. Twas tschijnt ook nen PIO, jaja, nen
pionier van de telescoop. En tmoest blijkbaar nen kapoen zijn ook want hij had ruzie met
meneer pastoor.
Dat wordt biechten he

Vrijdag 15/01: Wikipedia dag Vergadering (19u – 21u/22u)
Jawel, de oprichting van ons alom geliefde Wikipedia, heel handig voor
het opzoeken van feitjes voor elke datum. Sinds 2001 kopiëren en
plakken we onze schoolwerken hier van af. En daarvoor?
Ach iedereen weet toch dat je boeken niet echt hoeft te lezen
en gewoon kunt vinden op scholieren.com
ps. Niet echt doen,
pps. mss toch een beetje
ppps. LEES GEWOON DA BOEK GE HEBT TOCH NIETS BETERS TE DOEN

Vrijdag 22/01: commercialicering Apple Macintosh Vergadering (19u – 21u/22u)
Dat is dus gewoon simpel weg MAC tegenwoordig. Wist je dat dat eigenlijk komt van
een lekkere appelsoort MCIntosch, maar omdat die naam alreeds bestond, hebben
ze er maar een A bijgeplakt, slim he. Komt samsung dan van een peer? Wie weet,
zoek het zelf maar eens op

Vrijdag 29/01: Geen vergadering
De leiding heeft wel eens vakantie verdient, maar we zullen jullie nog een weetje
meegegeven uit onze cursussen. “De snelheid van het (hoofd) geheugen is typisch trager dan
de snelheid van de CPU, zodat de CPU typisch moet wachten op data wanneer het bruikbaar
wordt van het centrale geheugen.”

Zondag 07/02: Stardust (1999) Vergadering (Kleine takken: 14u- 17u) (Grote takken: 13u30-17u30)
Ruimtevaart, het is toch zo boeiend. Net voor 2000, 1999 dus, ging het ruimtetuig de lucht in.
Achter een komeet aan, want wat dit ruimtetuig moest doen was niet minder dan het
materiaal van de staart opvangen, je weet wel, die vuurvlam achter de komeet

Zondag 14/02: Patent op telefoon Vergadering (14u - 17u) (13u30-17u30)
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Alexander Graham Bell, jawel Bell, en die vindt dan de telefoon uit jong, da moede kunnen
he. Maar hij was niet alleen, er probeerde nog een deugniet dat patent te krijgen, een zekere
Elisha Gray nog wel, amper 2 uur later. Maar omdat Bell sneller was kreeg hij het patent. Snel
zijn is de boodschap, en wat is bellen toch zo snel. Wel benieuwd waar het eerste
telefoongesprek over ging..

Zondag 21/02: ontdekking van Chloor Vergadering (14u - 17u) (13u30-17u30)
Je weet wel, die stinkende stof van uit het zwembad. Zeer giftig is het wel, alle het gas toch,
en dat weten de Duitsers maar goed genoeg. Het was voor het eerst gebruikt in ons
belgenlandje als wapen, erg he, in Ieper nog wel. Hoe werkt het vraag je dan? Want we zaten
toch in loopgraven? Awel dat gas is zwaarder dan de lucht, dus dat kroop gewoon in die
loopgraven jong… Beter op een berg gaan staan dan!.. Aja ma twas oorlog met geweren
enal,… verdorie toch. Tschijnt zelf dezelfde effecten als corona te hebben,… de longen he…

Zondag 28/02: Uitvinding van Nylon Vergadering (14u - 17u) (13u30-17u30)
Ouhn hoe mooi, nylon, handig he girls? En heel makkelijk te maken! Allee in de les chemie
althans. Het blijkt ook de eerste commerciële synthetische vezel, jaja… Bon ja het blijft nylon
natuurlijk, niet super interessant…
Ons scoutsuniform bestaat uit:
✓ Een korte! groene! broek.
✓ Een beige scoutshemd.
✓ Onze eigen scoutsdas (te verkrijgen bij de groepsleiding).
✓ Onze eigen scouts T-shirt (te verkrijgen bij de groepsleiding).

Onze contactgegevens:
Jorre: 0471542477
Seppe: 0475215398
Charlotte: 0474954590
Victor: 0483391117
Sam: 0471534287
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