September 2016

Inleiding
Helloo oude rakkers en nieuwe gezichtjes
Welkom terug! Het is september en het nieuwe jaar kan officieel weer van
start gaan: HOERA! We weten dat jullie opnieuw staan te popelen en te
springen om naar jullie favoriete jeugdbeweging te komen, wel: wij ook,
want we hebben het gemist (traantje).
Voor de nieuwe leden: ‘Vipke’ staat voor ‘Voor iedere plusser’ en is ons
maandelijks tijdschriftje vol met tekstjes en foto’s over afgelopen
activiteiten, maar ook met uitnodigingen, een fuifkalender, spelletjes,
mopjes enzoverder, want zo plezant zijn we wel ;) Geef het gerust ook
eens aan jullie oudjes, zo zijn zij ook op de hoogte van wat jullie allemaal
uitspoken.
Wil je wat meer te weten komen over de leiding van dit jaar, blader dan
zeker verder!
Voor alle verder info en foto’s verwijzen we jullie nog steeds graag door
naar onze website: www.plusdertien.be
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Voorstelling leiding
FOLENS GILLIAN

Geboortedatum: 24 november 1995

Studierichting: Lager Onderwijs

Functie(s) binnen +13: Hoofdleiding

Van welk geluid hou je het meest?






Het wikkelen van elastiekjes rond de
microfoon van de Okay om ’s
ochtends muziek af te spelen
Welk verhaal vertelt jouw familie
altijd over jou?
Het feit dat ik vanaf mijn geboorte
altijd super veel eten nodig had om
te functioneren en dat mijn papfles
altijd in twee seconden leeg was
omdat ik het zodanig rap opdronk :s
Favoriete
pokémon:
Bulbasaur,
because he is underrated
Favoriete exotische vrucht:
Zuurzak  if you know what i mean 

MASSCHELEIN AREND

Geboortedatum: 01 juni 1995

Studierichting: Bachelor
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Houttechnologie
Functie(s) binnen +13: Materiaal
meester, Klusjesman
Van welk geluid hou je het meest?
Het geluid van een stilstaande file op
een zwoele zomernacht
Welk verhaal vertelt jouw familie
altijd over jou?
Over die keer dat ik in de vijver ben
gevallen en mijn broer mij gered
heeft door mij op te trekken aan mijn
haar
Favoriete pokémon: Marowak
Favoriete exotische vrucht: Meloen

LANDUYT DRIES

Geboortedatum: 29 maart 1993

Werkende: Technisch tekenaar

Functie(s) binnen +13:






Drankmeester, Klusjesman, PR
Van welk geluid hou je het
meest?
Ontspannend geluid
Welk verhaal vertelt jouw familie
altijd over jou?
Die keer in het zwembad, die
keer in de struiken, die keer in
Australië aan het koken en die
keer twas een goed gesprek
Favoriete pokémon: Salamence
Favoriete
exotische
vrucht:
Passievrucht

GHELDOF ELIAS

Geboortedatum: 1 maart 1995

Studierichting: MLT
(medische








laboratorium technologie)
Functie(s) binnen +13: Kassa,
Jeugdraad
Van welk geluid hou je het
meest?
“Het
eten
is
gereed”
of
“Bestelling is kaar”
Welk verhaal vertelt jouw familie
altijd over jou?
Ik maakte er vroeger als kind
blijkbaar een sport van om weg
te lopen en mij te verstoppen in
de winkels
Favoriete pokémon: Pikachu
Favoriete exotische vrucht: Limoen
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DEBUYCK JENS

Geboortedatum: 20 januari 1995

Studierichting: Eventmanagement

Functie(s) binnen +13: Fotograaf,





Webmaster, PR
Van welk geluid hou je het meest?
Een kabbelend beekje in de berger
onder een ochtendzon
Welk verhaal vertelt jouw familie
altijd over jou?
Eerlijk gezegd geen idee
Favoriete pokémon: Growlithe
Favoriete exotische vrucht: Litchi

EGGERMONT DONOVAN (DONO)

Geboortedatum: 15 december 1995

Studierichting: Bachelor in de muziek
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(conservatorium)
Functie(s) binnen +13: +16 leiding,
Bezinning
Van welk geluid hou je het meest?
Ik hou het meest van de radio in de
auto waarmee ik telkens uit volle
borst meezing
Welk verhaal vertelt jouw familie
altijd over jou?
Toen ik klein was, ging ik met mijn
ouders en broer gaan zwemmen. Ik
kon zelf nog niet zwemmen dus
moest ik altijd in het kinderbadje,
maar daar had ik waarschijnlijk geen
zin in. Want toen we nog maar
binnen kwamen liep ik vlug voor naar
het grote zwembad en sprong er
gewoon in. Mijn moeder helemaal
flippen en erin springen om mij eruit
te halen (want ja, kon kik nie
zwemmen) Toen hebben ze mij maar
ingeschreven voor zwemlessen ;)
Favoriete pokémon: Charmeleon
Favoriete exotische vrucht: Lychee

DECROIX LYNN










Geboortedatum: 17 november
1996
Studierichting: Geneeskunde
Functie(s) binnen +13: +16
leiding, Vipke
Van welk geluid hou je het
meest?
Het koddige geknor van mijn
lieve, misschien een ienieminie
beetje te dikke hond Hummer als
hij in mijn ogen kijkt
Welk verhaal vertelt jouw familie
altijd over jou?
Als klein Lynntje liep ik al vanaf 11
maanden en sindsdien was ik niet
meer te stoppen. Dat had
natuurlijk ook zijn consequenties,
want hoe meer ik liep, hoe meer
ik viel. Het hebben van extra large
konijnentandjes die mijn lip met
gemak dooboorden, was ook
geen pluspunt en zadelde me op
met heel wat liPtekens, zoals ik ze
vroeger noemde :P
Favoriete pokémon: Chikorita
Favoriete exotische vrucht: Mango

VANDERSTRAETEN YASMINE









Geboortedatum: 27 december
1995
Studierichting: Bachelor
Orthopedagogie
Functie(s) binnen +13: +16
leiding, Vipke, Bezinning
Van welk geluid hou je het
meest?
Geluid van lachende mensen
Welk verhaal vertelt jouw familie
altijd over jou?
Als het gaat over naar school
gaan als klein kindje, dat ik zei
tegen de juf dat ik liever nog wat
op school wou blijven in plaats
van naar huis te gaan
Favoriete pokémon: Bellossom
Favoriete exotische vrucht: Mango
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DE BOOIJ JASPER

Geboortedatum: 19 maart 1995

Werkende: Werkzoekende

Functie(s) binnen +13:






Lokaalmeester, Materiaalmeester
Van welk geluid hou je het meest?
Viool
Welk verhaal vertelt jouw familie
altijd over jou?
Als kind gezicht eerste keer tegen
een paal gelopen, de eerste van
vele tandartsbezoekjes
Favoriete pokémon: Tyranitar
Favoriete exotische vrucht:
Watermeloen

DEBUYCK ELLEN
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Geboortedatum: 28 april 1998
Studierichting: Biomedische
laboratoriumtechnologiën
Functie(s) binnen +13: Vipke,
Drankmeester, Fotograaf
Van welk geluid hou je het meest?
Regen ’s nachts op het raam
Welk verhaal vertelt jouw familie
altijd over jou?
Dat ik een stunt heb gemaakt met
de mountainbike. Dit gebeurde op
de fantastische paasreis van Spes.
Op de planning stond er een
mountainbike rit gepland. We gingen
vol enthousiasme van start en naar
het einde toe verloor ik waarschijnlijk
even mijn concentratie of had ik een
miscommunicatie van mijn hersenen
waardoor ik met de mountainbike in
het ravijn viel. Sindsdien ben ik ook
wel bekend als de ravijnduiker.
Favoriete pokémon: Eevee
Favoriete exotische vrucht: Ananas

GHELDOF ANDREAS









Geboortedatum: 4 maart 1998
Studierichting: LO & Sport
Functie(s) binnen +13:
Materiaalmeester
Van welk geluid hou je het
meest?
Schildpadden
Welk verhaal vertelt jouw familie
altijd over jou?
Toen ik drie jaar was, heb ik bij mijn
onthaalmoeder in de tuin over een
twee meter hoog hek geklommen
en dan gewoon terug aan de
voordeur aangebeld
Favoriete pokémon: Ditto
Favoriete exotische vrucht: Mango

VANCOMPERNOLLE CHARLES









Geboortedatum: 11 augustus
1998
Studierichting: Industieel
Ingenieur
Functie(s) binnen +13: PR,
Lokaalmeester
Van welk geluid hou je het
meest?
Het openen van een cola-blikje
Welk verhaal vertelt jouw familie
altijd over jou?
Toen ik in de eerste kleuterklas zat,
hadden
we
voor
op
het
schoolfeest een actje. Toen het
optreden gedaan was, had ik
nog altijd mijn ouders niet gezien
in het publiek. Toen iedereen al
even van het podium was, heeft
de juf mij komen halen.
Favoriete pokémon: Charmander
Favoriete exotische vrucht: Cacao
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DALDINI ACHIEL
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Geboortedatum: 2 september 1998
Studierichting: Verpleegkundige
Functie(s) binnen +13: PR,
Drankmeester
Van welk geluid hou je het meest?
Aanspoelen van water aan het
strand op een warme zomer avond
Welk verhaal vertelt jouw familie
altijd over jou?
Dat ik veel schoppen onder mijn
kont kreeg vroeger en dat ik
daarom zo groot ben
Favoriete pokémon:
Favoriete
exotische
vrucht:
Aquamelon (watermeloen)

Komende activiteiten
Avondactiviteit:
Pasdag:
Leidingsweekend:

Vrijdag 9 september 2016
Zaterdag 24 september 2016
30 september 2016 – 1 oktober 2016

- ALLEN KOMEN IS DE BOODSCHAP .

Verjaardagen
Ook dit jaar vind je altijd de verjaardagen terug in het Vipke. Deze
maand blazen we graag de kaarsjes uit voor volgende mensen.
GELUKKIGE VERJAARDAG!
2 september 1998
18 september 2003

Achiel Daldini
Lies Labaere

Fuifkalender
Beste Plussers en Plus16!! Het werkjaar gaat weer van start! Dat wil
zeggen opnieuw naar school, maar evengoed fantastische
activiteiten en zeker en vast ook leuke feestjes voor de oudere onder
jullie!
PARK
Laundry Day
Chirobalalala
Tinekesfeesten
K-Town Festival
Club Soda
ZanziRevival
Jeugdfeesten
25fr fuif
Student Kick-Off

vrijdag 2 september
zaterdag 3 september
3 – 4 september
8 – 11 september
10 – 11 september
10 – 11 september
10 – 11 september
16 – 18 september
zaterdag 24 september
28 – 29 september

Jh ’t Arsenaal Marke
Middenvijver Antwerpen
Chiro Kiekeboek Sente
Heule Plaats
Hogeschool Vives Kortrijk
Avelgem
Dudu Heule
Kerkstraat Gullegem
Dentergem
Sint-Pietersplein Gent
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Wist je datjes
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Het jaar voor jullie nu pas weer van start gaat?
De leiding al 2 maanden volop bezig is om er een
fantastisch jaar van te maken?
We met precies 13 leiding zijn dit jaar? Toevallig 
We 4 nieuwe leiding bijhebben: Welkom!
We jammer genoeg hebben moeten afscheid
nemen van 5 leiders en leidsters?
We ze wel zullen missen?
Wij nu nog harder ons best zullen doen om hen te
overtreffen?
Jullie altijd vriendjes en vriendinnetjes mogen
meenemen naar +13?: hoe meer zielen, hoe meer
vreugd!
Een octopus 3 harten heeft? Zie Finding Dory
Dit een supermooie film is? Allen gaan kijken!
We jullie heel veel succes wensn op de eerste
schooldag?
Jullie heel hard jullie best moeten doen op school?
+13 de ideale ontspanning is?
De Belgen het goed gedaan hebben op de
olympische spelen?
We een fantastische slotactiviteit hebben gehad?
We hopen op veel nieuwe gezichtjes dit jaar?
We met kern Vipke: Ellen, Lynn en Yasmine er weer
een fantastisch jaar zullen van maken?
Met heel wat leuke dingen?
We er een fantastisch feestjaar gaan van maken
met onze oudste leden?
We uitkijken naar leidingsweekend om na te denken
over ideeën om er weer een topjaar van te maken?
We er zeker van zijn dat we heel veel plezier samen
gaan beleven?!

Slotactiviteit
Hoi piepeloi!!
Eline hier met een verslagje over slotactiviteit!!! Geniet er trouwens maar
van want dit is het aller allerlaatste verslag geschreven door mij ooit!
s ’Ochtends speelden we een stadspel in Kortrijk. Het was een drugsspel.
Er waren twee teams. De bedoeling was dat we aankopers zochten om
op die manier drugs te verkopen en geld te verzamelen. Met ons geld
konden we dan weer nieuwe drugs aankopen die we dan weer konden
verkopen. Het was de bedoeling om zoveel mogelijk geld binnen te slaan
met de ploeg. Het was dus wat nadenken, maar daar zijn we wel goed in
hé!
Weetje: De drugs waren kauwgommen. Onze Jorre had dit niet door dat
dit niet was om op te eten en at de kauwgom op, waardaar hij het spel
niet meteen snapte .
S’ middags zijn we gaan zwemmen in het openluchtzwembad van
Kortrijk. Naast zwemmen hebben we ook gekubt, voetbal gespeeld en
nog veel meer leute gemaakt.
Vele kusjes! Eline!
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+16 Rubriek
Komende activiteiten +16




Woensdag 7 september
Vrijdag 16 september
Zaterdag 24 september

Sponsortocht
Barmoment
Avondactiviteit

Wist-je-datjes




















+16 dit jaar weer een grote bende is?
Deze bende alleen maar uit venten bestaat? Ahum jongens
;)
Leidsters Lynn en Yasmine de enige vrouwen binnen +16 zijn?
Zij hun mannetje zeker en vast zullen staan?
+16 weeral hun eerste vergadering achter de rug heeft?
Ze ook al drug bezig zijn om er een geweldig jaar van te
maken?
Ze boordevol goede ideeën zitten?
Mats de vergadering pal vergeten was? Ook al stuurd hij de
dag ervoor een sms dat hij zou komen, mar later zou zijn? 
Mats er drie minuten over doet om van de Gouden Bank
naar de kerk te fietsen?
Harm lijkt op Justin Bieber?
Wij dat een groot compliment vinden?
Plouy altijd veel te vroeg is?
Plouy waarschijnlijk graag weg is van thuis? 
We heel wat nieuwe +16 leden hebben?
Iedereen hard uitkijkt naar dit jaar?
We jammergenoeg van enkele leden afscheid hebben
moeten nemen?
We hopen elkaar nog vaak tegen te komen?
Er een fantastische slot is geweest met de bende van vorig
werkjaar?
Het wel eens iets anders was om op kamp te gaan in
Gullegem? 
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Slotactiviteit +16
Hoi piepeloi!!
Eline hier met een verslagje over deubercoole 4daagse!!!
Geniet er trouwens maar van want dit is écht het aller
allerlaatste verslag geschreven door mij ooit!
Voor 4daagse bleven we in vertrouwde omgeving en sliepen
we in de scoutshemen. De 4daagse begon met allerlei
spelletjes, vooral met waterballonnen waarbij niemand
gespaard bleef.
De 2de dag was liftdaaag! Jippie, met Ellen en Arno kon dat
al niet mislopen. Na een ritje met een camion, een mevrouw
die 3 keer haar theorie had gedaan en 6 keer haar praktisch,
een postbode, en een cabrio zijn we veilig heen en
teruggebracht van en naar Oostende. Niet bij iedereen ging
het zo vlot ;) In Oostende zelf hebben we gechilt aan het
Qbeach house wat natuurlijk superleuk was.
Dag 3 was persoonlijk mijne favoriet. We zijn naar een
avontuurpark geweest en hebben daar van alles gedaan
zoals:
hoogte
parcours,
pamperpaal,
paintball,
rioolwandelen, en vééél gelachen. 1 tip: Nooit achter of voor
krukje op het hoogteparcour gaan, tenzij je meer aan de
koorden wil hangen dan op de palen staan.
Toen we terug in de scoutshemen waren hebben we de
4daagse afgesloten met cocktaails! Daarna de avond
afgesloten met Harm, Dono en slapende Arno en het was
geslaagd 
Dag 4 was vertrek dag en ook mijn laatste dag als lid in de
plusdertien. Gelukkig zullen jullie mij nog veel zien als oud lid
int lokaal, zij ma zeker!
Velee xxxxxxxxxxxxxxxxxxxjes Eline
aka LAMA
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Special van de maand
De special van deze maand is NIGHT BOWLING. Dit is de
perfecte gelegenheid om iets zots te doen met je vrienden.
Tijdens de zomer zijn het langere avonden waar je buiten kan
zitten met al je vrienden omdat het warmere temperaturen
zijn (al is dit in ons België landje soms wat moeilijk).
Wat je hiervoor meot doen is het volgende:
Ingrediënten:

2 glow sticks per flesjes

10 flesjes

Bal

Eventueel plakband
Bereidingswijze:

Je vult al de flesjes tot aan de top met water.

Je stopt in elk flesje 2 glow sticks en draait het dopje
goed toe dat het niet rap open kan spatten.

Daarna zet je de flesjes volgens de volgorde van
een
bowling
spel.
Dus
vier
flesjes op de achterste rij, daarvoor drie flesjes,
ervoor twee flesjes en op de eerste rij één flesje.

Als laatste neem je de bal en hang je er glow stick
aan zodat je deze ook kan zien of je neemt iets
ronds waar je glow stick in kunt stoppen.
Als je dit alles hebt kan je night bowling spelen. HAVE FUN!
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We zullenoroscoop
jullie missen
Dit jaar moeten we jammergenoeg weer afscheid nemen van
enkele leiding. Nameijk van vijf toppers!
We hebben veel gelachen en gezeverd. Vele mooie momenten
gekend. Geen doel was jullie te ver, zolang er maar plezier aan
te pas kwam.
Jullie zitten in ons +13-hartje en we zullen jullie dan ook nooit
vergeten!
Jullie blijven zeker en vast welkom in ons lokaal en hopen jullie
toch af en toe terug te zien. Eveneens op een feestje hopen we
elkaar vaker tegen het lijf te lopen .

Rani, Birre, Michiel, Marie en Babs was super met jullie!
Dikke kus +13
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Horoscoop
Jij bent de laatste tijd overtuigd van jezelf en van
je prestaties. En dat is op alle fronten te merken.
Alles loopt op rolletjes. Zien geloven, doet
geloven. Je zit in een opwaartse spiraal en dat is
goed voor je zelfvertrouwen.
Het heeft geen zin om halve waarheden te
vertellen. Mensen komen daar heel snel achter.
Wees liever open en eerlijk. Daar heb je echt veel
meer aan. Voor het verdraaien van de
werkelijkheid heb je bovendien een heel goed
geheugen nodig.
Iets dat goed is voor jou, is nog niet goed voor
iemand anders. Houd rekening met anderen en
vooral met je partner. Deze maand heb je de
neiging om daar overheen te stappen. Je stoot
daarmee mensen onnodig en onbewust voor het
hoofd.
Jij hebt het gevoel dat iedereen je controleert en
daar word je kriebelig van. Laat je gedrag niet
door anderen bepalen. Ga je eigen weg. Ga bij
jezelf te raden en zorg dat je weet wat jij wilt. Dan
doet het er niet toe wat anderen zeggen.
Jij bent altijd wel in voor iets aparts. Aan creatieve
ideeën ontbreekt het jou ook deze maand niet.
Als je die, met jouw tomeloze inzet, dan ook nog
omzet naar iets tastbaars, dan kun jij echt iets
bijzonders bereiken deze maand.
Gebruik deze maand gerust je intuïtie. Sommige
dingen kun je niet rationeel verklaren, maar
daarom niet minder waar. Jouw gevoel is jouw
waarheid. Durf achter je gevoel te gaan staan, je
zit er echt niet zover naast als je denkt.
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Je zou deze maand het liefst je tijd willen doorbrengen met de
mensen waar je om geeft. Maar natuurlijk is er nog zo veel te
doen... Vat je taken toch niet altijd zo serieus en zwaar op.
Neem de tijd om het gezellig te maken met je dierbaren.

Jij moet deze maand een belangrijke beslissing nemen. De
toekomst hangt af van de moed om aan later te denken en
het hier en nu te vergeten. Je kunt genoeg redenen bedenken
om iets niet te doen, bedenk nu eens redenen om het wel te
doen.
Ga door met dat waar jij de laatste tijd mee bezig bent. De
richting die je hebt gekozen is zonder twijfel de juiste. Dat zal
uiteindelijk ook blijken, ook al ondervind je nu nog regelmatig
wat tegenwerking. Je geloofwaardigheid neemt vanzelf toe.

Jij reageert deze maand uiterst geïrriteerd als je ervaart dat
anderen grootse plannen met jou hebben. Jij had hierin
vroegtijdig erkent moeten worden. Dat is wel waar, maar het is
zonde om daardoor nu die mooie kans te verknallen.
Je bent er deze maand niet helemaal bij met je hoofd. Wat je
ook doet, je kunt je niet concentreren. Waar ben je mee bezig?
Als iets zo belangrijk is neem er dan ook echt de tijd voor. Dan
heb je daarna de energie om je op andere dingen te
concentreren.
Je kunt deze maand een lastige kwestie in je relatie uit de
wereld helpen. Je partner staat open voor een goed gesprek.
Pak je het op de juiste manier aan, verdiep en verrijk jij je
relatie. Zorg dat jezelf ook open en eerlijk bent tegen je
partner.
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Spelletjes en cartoons

Bert en Anneke liggen dood op de vloer van de
slaapkamer. Het raam staat open en op de vloer ligt een
bal, een plas water en gebroken glas. Wat is er gebeurd ?
Een man duwt zijn auto naar een hotel, als hij daar
aankomt beseft hij dat hij failliet is. Hoe is dit mogelijk ?
Een rij van vier cijfers is in waarde zelf, meer dan
zevenduizendnegenhonderdenelf.
Maar halveer ze en, raar maar waar, de som is plotseling
nul, zowaar.

CARTOON

20

Antwoorden Raadsels: Bert en Anneke zijn twee goudvissen die in een kom
op de vensterbank rondzwommen. Toen echter een bal door het raam naar
binnen kwam, viel de kom op de grond waarna de vissen overleden op de
slaapkamervloe; De man speelde monopoly; De vier cijfers zijn 8888, die als
ze horizontaal worden doorgesneden in een rij nullen, ofwel niets
veranderen

RAADSELS

SPELLETJES
Zoek de 10 verschillen. SUCCES!

Werkten mee aan deze editie van ’t VIPke:
Lynn Decroix, Ellen Debuyck, Yasmine Vanderstraeten,
alle leiding, Eline Mulier
Gezet naar een ontwerp van Sander Gheldof
Foto’s: Jens Debuyck, Ellen Debuyck
Correctors: Yasmine Vanderstraeten
Bekijk ‘t Vipke online op www.plusdertien.be !
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