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Hoipiepeloi beste plussers! 

 

’t Is ni warm, ’t is ni koud, maar ’t is …. Mei! 

 

Weer zo’n maand die niet weet wat hij wil. Daarom noemen 

wij het ook ‘Zomerverlangen’. Want vanaf het moment dat 

de eerste zonnestralen door het dikke wolkendek komen 

piepen, is iedereen eraan gerekkerd: WIJ  WILLEN ZOMER.  

 

Maar zo snel gaat dat allemaal niet, natuurlijk, en gelukkig 

maar. Anders gingen jullie niet zo genoten kunnen hebben 

van het reuzeleuke, afgetrainde leger-kamp! Degene die 

hadden gedacht een rustige vakantie tegemoet te gaan 

en 2 weken op hun luie kont te zitten: spijtig! Hopelijk heeft 

+13 heel je wereld op zijn kop gezet, en daarmee bedoel ik 

niet alleen dit kamp ;) 
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PROFICIAAT!  

Ook deze maand mogen er een aantal  

mensen kaarsjes uitblazen! Alvast van ons  

allen een fijne verjaardag!  

 Parmentier Laurena  15/05/2003 

 Vlamynck Axel  25/05/2001 

SPELLETJE 
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 Het kamp weer top was? 

 Leider Charles heel de week 

mijn fiets zal kuisen?  

 Leider Mats hier heel tevre-

den mee was? 

 Lidje Frauke ook wel “CK” 

kan?  

 Als je heel veel drinkt, je ook 

heel veel moet plassen? 

 Geen paniek!  

 Als je bestelt bij de bakker, je 

toch naar een andere mag 

gaan? 

 De mannen hele mooie, 

zachte kitten hebben?  

 TOET!  

 Ik moet water zuipen? 

(BARMAN!)  

 Olifanten niet kunnen sprin-

gen? 

 Leidster Lynn goede reflexen 

heeft? 

 Ze toch een beetje lomp is? 

 Leiders Jasper meer  

verandert van tanden dan 

van shorts? 

 Je het niet te hoog moet  

zoeken? 

 Blaas mijn zak op? #+16 

 Lidje Jarre vol van zichzelf is? 

 Hij ook geen inside jokes  

begrijpt? 

 Lidje Maarten ‘s nachts niet 

graag loopt?  

FUIFKALENDER 

Spring Break 
Zaterdag 

5 mei 

JC Tranzit  

Kortrijk 

Are you in 
Zaterdag 

5 mei 

Kubox  

Kuurne 

Slipsoc 
Woensdag  

9 mei 

JC Tranzit  

Kortrijk 

Kokopelli 11 - 13 mei Gullegem 

Let love rule 
Vrijdag 

11 mei 

Depart  

Kortrijk 

Passoaspi 
Zaterdag  

19 mei 

JC Tranzit  

Kortrijk 
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Werkten mee aan deze editie van ’t VIPke: 

Lynn Decroix, Ellen Debuyck, Yasmine Vanderstraeten, 

Gezet naar een ontwerp van Yasmine Vanderstraeten 

Foto’s: Leiding +13   

 

Alle foto’s en vipkes kan 

j e  a l t i j d  o n l i n e  

raadplegen 

 

www.plusdertien.be 

CARTOON 


