
Huberke JV’s 
 

Wist je dat 

• Sara is een chimmey  die dierenkunde doet 

• En geschiedenis is tering saai 

• Dat margaux piept onder de scanner int vliegveld 

• Kaat en Lies 1 en dezelfde persoon zijn  

• Stan en jannes verliefd zijn op elkaar 

• Bo tanghe echt super zwak is en nie kan incasseren 

• Team paars elkaars naam niet kent 

• Catalina magische krachten bezit 

• Catalina van haar paard gevallen is 

• Onze commincatie op niks trekt 

• Thomas zou het veel beter kunnen; 

Zaterdag 08/05: Techniekendag (14u - 18u) 
YOOOOOOO, we gaan jullie technieken bijschaven vandaag. Sjorree, weeeeveee, van die toestanden 
wetewel.  
 
Vrijdag 14/05: Kampinfo + free run vergadering   (14u - 17u/18u) 

Parkour, ook wel le parkour of PK genoemd, is een in Frankrijk ontstane loopdiscipline, waarin de 
deelnemers ('traceurs' genoemd) proberen hindernissen te overwinnen op een zo vloeiend en 
snel mogelijke manier. Parkour kan vrijwel overal worden beoefend, maar dit gebeurt 
voornamelijk in steden in de buitenlucht. 

Het doel van parkour is het verleggen van grenzen door middel van vele technieken om obstakels 
te overwinnen. Naast de fysieke kant, is de filosofie achter deze discipline - de vrijheid en het 
verleggen van grenzen - ook heel belangrijk. 

 
Vrijdag 21/05: dancebattle vergadering (19u - 21u/22u) 
https://www.youtube.com/watch?v=yPjk-wJjEXU 
https://www.youtube.com/watch?v=cJoZRWHRli8 
The Ultimate Dance Battle (TUDB) is een Nederlandse en Vlaamse talentenjacht voor dansers en 
danseressen. The Ultimate Dance Battle ging in zowel Nederland als Vlaanderen op 27 maart 2011 
van start. In Nederland wordt de show uitgezonden door de zender RTL 5, in Vlaanderen door 2BE. 
Dan Karaty, Sean D'Hondt en Lieke van Lexmond presenteren het programma, Dan Karaty is tevens 
juryvoorzitter in de liveshows. In de show strijden vijf choreografen met hun team tegen elkaar. De 
winnende choreograaf wint 25.000 euro, elke danser uit de winnende groep krijgt 5000 euro. De 
show is vergelijkbaar met het programma So You Think You Can Dance en X Factor. 
 
Vrijdag 28/05: filmavond (19u - 21u/22u) 
Filmkijken, mss wel new kids kijken jonge kut.  
Een film, rolprent of video is een serie opeenvolgend getoonde, stilstaande beelden. Door de 
snelheid waarmee de beelden elkaar opvolgen en de nawerking van elk beeld op het netvlies lijken 
ze een vloeiende en continue beweging te vormen. Vaak is er ook geluid bij. De productie varieert 
van een kleine handeling om een gebeurtenis vast te leggen in een kort filmpje tot een groot project 
voor het maken van een langere film voor wereldwijde vertoning in bioscopen. 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
https://www.youtube.com/watch?v=yPjk-wJjEXU
https://www.youtube.com/watch?v=cJoZRWHRli8
https://nl.wikipedia.org/wiki/Netvlies


Vrijdag 04/06: Huisdier vergadering (19u - 21u/22u) 
Gradje is godnondeju nen lieve hond. 
Een huisdier is een gedomesticeerd dier dat door mensen in of om hun huizen wordt verzorgd.  
Te onderscheiden zijn: 
Landbouwhuisdieren, die gedomesticeerd werden om hun nut, het leveren van voedsel, goederen en 
diensten. Hiertoe behoren koeien, schapen, geiten, varkens, eenden, kippen, ganzen en paarden. 
Gezelschapsdieren, zoals honden, katten, duiven, (sier-)kippen, konijnen en cavia's. 
Oorspronkelijk werden huisdieren voornamelijk gehouden vanwege hun nuttige functie, als vee, 
maar ook bijvoorbeeld als waakdier (waakhond), of om ongedierte te verjagen, zoals bij een kat 
tegen de muizen. Tegenwoordig worden veel huisdieren ook om andere redenen gehouden, als 
gezelschapsdier en soms om wedstrijdsport mee te bedrijven. In Nederland werden in 2009 ongeveer 
2,1 miljoen honden en 3,6 miljoen katten gehouden.[1] In België had in 2006 48% van de gezinnen 
een huisdier. In Wallonië hebben gemiddeld meer gezinnen een huisdier dan in Brussel en 
in Vlaanderen.[2] 
 
 
Vrijdag 11/06: Strava vergadering (19u - 21u/22u) 
Strava is een website en mobiele applicatie waarmee sportprestaties kunnen worden bijgehouden 
via GPS. Via de software kunnen gebruikers sportieve prestaties plannen, opslaan en met andere 
gebruikers vergelijken. Op de website kunnen routes worden gecreëerd. Hiermee kan onder andere 
het hoogteprofiel van een route worden bepaald. De routes kunnen met de app worden gebruikt als 
hulpmiddel tijdens het sporten. De gebruiker kan een deel van een geregistreerde route opslaan als 
segment, waardoor de tijden van andere gebruikers die dat segment afleggen in een ranglijst worden 
opgenomen. 
 
Vrijdag 18/06: Slot BBQ (19u - 21u/22u) 

Een barbecue (afgekort: BBQ of bbq; vaak foutief als "barbeque" geschreven) is een 
gebruiksvoorwerp waarmee men vlees en andere voedingsproducten kan bereiden door deze 
te roosteren. Deze kooktechniek wordt ook wel grillen genoemd. 

Barbecueën wordt vaak aangegrepen voor een sociaal gebeuren. Vaak worden er gasten 
uitgenodigd. De combinatie van het buiten eten, zomers weer en bewegingsvrijheid zorgt ervoor 
dat veel mensen barbecueën als een aangename bezigheid ervaren.[ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Domesticatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Landbouwhuisdier
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koe_(rund)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schapen_(geslacht)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geiten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Varkens
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eenden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kip_(vogel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ganzen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paarden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hond
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kat_(dier)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Postduif
https://nl.wikipedia.org/wiki/Konijn_(dier)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cavia%27s
https://nl.wikipedia.org/wiki/Waakhond
https://nl.wikipedia.org/wiki/Muis_(dier)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Huisdier#cite_note-TELEGRAAF-1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Walloni%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brussel_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaanderen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Huisdier#cite_note-BELG-2
https://nl.wikipedia.org/wiki/Website
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mobiele_app
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sport
https://nl.wikipedia.org/wiki/Global_positioning_system
https://nl.wikipedia.org/wiki/Roosteren_(voedselbereiding)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kooktechniek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grill
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Bronvermelding#Bron_gevraagd


 

 

=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: 

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

jonggivers[at]scoutshubertus[dot]be  

 

Of jullie kunnen ons persoonlijk bereiken op onderstaande GSM nummer: 

Margaux: 0487652690 

Aron: 0489377246 

Hanna: 0471901703 

Sara: 0487743877 

Egon:0494192304 

Janis:0471718746 

Mathias: 


