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Young vee’s 
 
Jooo dit introductie. We zijn zotblij dat we weer ons kunnen amuseren, nu op de zaterdag. 
Blijf de poll zeker invullen. 

 
Kleur deze in  en dan krijg je een gratis vieruurtje. 
 

Vergaderingeeuuu 
 
Zaterdag 06/03: New kids 

vergadering (14u-17u)  
Gelieve onderstaande films te kijken voor deze vergadering verrekte 
koekwausen. Vandaag gaan we tv’s optillen en achterwaarte salto’s 
doen zoals Gerrie. Op de muur schoppen zoals Barrie. Met een 
scooter scheuren zoals Robbie. Nergens meer voor betalen zoals 
Richard. Met de manta racen zoals Rikkert. Hakken onder den brug 
zoals den Dave. 
PS: KOM VERKLEED ALS JE LIEVELINGS PERSONAGE. 
 
 
 
 
Turbo: 
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https://www.netflix.com/watch/70286463?trackId=13752289&tctx=0%2C1%2C7aa9c93936a669e0f

73516cb4a8d125ba8a8fc48%3Adc44194506b373a70bf7673ec72d5844fa6d1a71%2C7aa9c93936a66

9e0f73516cb4a8d125ba8a8fc48%3Adc44194506b373a70bf7673ec72d5844fa6d1a71%2C%2C 

Nitro: 
https://www.netflix.com/watch/70261775?trackId=13752289&tctx=0%2C1%2C3f914f78a0801719c8

d1018798b0242c5f318166%3A755e10d17e9562ae47590ced76391d42a3781fa0%2C3f914f78a08017

19c8d1018798b0242c5f318166%3A755e10d17e9562ae47590ced76391d42a3781fa0%2Cunknown%

2C 

Recensie turbo: 
https://www.cineville.nl/films/new-kids-turbo 

 

 

Zondag 13/03: Chinees 

vergadering (14u-17u) 
Haha die kunnen zeker gene wheelie. 
https://www.youtube.com/watch?v=N4Cb50gvDZc&t=68s 

 
 

Zaterdag 20/03: WWE(14u-17u) 
https://www.youtube.com/watch?v=uMOQYwOxo-M 

https://www.youtube.com/watch?v=5NsrwH9I9vE 

Vechte tot dood WWE style, zeker bovenstaande video’s bekijken. Verkleden mag zeker.  

Zaterdag 27/03: Nerd VS Snob 

vergadering (14u-17u) 
 

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 

https://www.netflix.com/watch/70286463?trackId=13752289&tctx=0%2C1%2C7aa9c93936a669e0f73516cb4a8d125ba8a8fc48%3Adc44194506b373a70bf7673ec72d5844fa6d1a71%2C7aa9c93936a669e0f73516cb4a8d125ba8a8fc48%3Adc44194506b373a70bf7673ec72d5844fa6d1a71%2C%2C
https://www.netflix.com/watch/70286463?trackId=13752289&tctx=0%2C1%2C7aa9c93936a669e0f73516cb4a8d125ba8a8fc48%3Adc44194506b373a70bf7673ec72d5844fa6d1a71%2C7aa9c93936a669e0f73516cb4a8d125ba8a8fc48%3Adc44194506b373a70bf7673ec72d5844fa6d1a71%2C%2C
https://www.netflix.com/watch/70286463?trackId=13752289&tctx=0%2C1%2C7aa9c93936a669e0f73516cb4a8d125ba8a8fc48%3Adc44194506b373a70bf7673ec72d5844fa6d1a71%2C7aa9c93936a669e0f73516cb4a8d125ba8a8fc48%3Adc44194506b373a70bf7673ec72d5844fa6d1a71%2C%2C
https://www.netflix.com/watch/70261775?trackId=13752289&tctx=0%2C1%2C3f914f78a0801719c8d1018798b0242c5f318166%3A755e10d17e9562ae47590ced76391d42a3781fa0%2C3f914f78a0801719c8d1018798b0242c5f318166%3A755e10d17e9562ae47590ced76391d42a3781fa0%2Cunknown%2C
https://www.netflix.com/watch/70261775?trackId=13752289&tctx=0%2C1%2C3f914f78a0801719c8d1018798b0242c5f318166%3A755e10d17e9562ae47590ced76391d42a3781fa0%2C3f914f78a0801719c8d1018798b0242c5f318166%3A755e10d17e9562ae47590ced76391d42a3781fa0%2Cunknown%2C
https://www.netflix.com/watch/70261775?trackId=13752289&tctx=0%2C1%2C3f914f78a0801719c8d1018798b0242c5f318166%3A755e10d17e9562ae47590ced76391d42a3781fa0%2C3f914f78a0801719c8d1018798b0242c5f318166%3A755e10d17e9562ae47590ced76391d42a3781fa0%2Cunknown%2C
https://www.netflix.com/watch/70261775?trackId=13752289&tctx=0%2C1%2C3f914f78a0801719c8d1018798b0242c5f318166%3A755e10d17e9562ae47590ced76391d42a3781fa0%2C3f914f78a0801719c8d1018798b0242c5f318166%3A755e10d17e9562ae47590ced76391d42a3781fa0%2Cunknown%2C
https://www.cineville.nl/films/new-kids-turbo
https://www.youtube.com/watch?v=N4Cb50gvDZc&t=68s
https://www.youtube.com/watch?v=uMOQYwOxo-M
https://www.youtube.com/watch?v=5NsrwH9I9vE
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bovenklasse
https://nl.wikipedia.org/wiki/Parvenu
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mainstream_(stroming)


Jeevee’sjeevee’s Jeevee’sjeevee’s Jeevee’sjeevee’s Jeevee’sjeevee’s Jeevee’sjeevee’s Jeevee’sjeevee’ 
 
 
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. 
 

        

Zaterdag 03/04: Paashaas vergadering 

(14u-17u) 
Eitjes zoeken jongeee. 

 

 

 

Zaterdag 10/04: Highlanders vergadering 

(14u-17u) 
Ja jonge vandaag gaan we naar skotland kut.  

Keer die fake britten op ulder bakkes geven.  
 

 

 

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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Zaterdag 17/04: Death race vergadering 

(14u-17u) 
Racen tot de dood!  

 

Zaterdag 24/04: Zombie vergadering  

(14u-17u) 
Eb dat wel nekeer in ne film gezien jong das ne vampier. Domme kut tis zombie vergadering. Pas op 
voor de apocalyps. Ren voor u leven en zorg dat je geen ninja ster in je bakkes krijgt kut.  
 

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 
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Aron: 0489377246 
Janis:0471718746 
Hanna: 0471901703 
 


