+13 WERKING
GULLEGEM
KOMENDE
ACTIVITEITEN

 Pannenkoekenslag
Zaterdag
22 september 2018
 Leidingsweekend
5 oktober 7 oktober 2018

 Pasdag
Zaterdag
13 oktober 2018
 Ledenweekend
26—28 oktober 2018
 Herfstactiviteit

S E P T E M B E R - O K T O B E R

2 0 1 8

W E LK O M T E R UG
Dag lieve plussertjes!

De zomer zit er al op,
maar niet getreurd, want
het nieuwe werkjaar van
+13 staat voor de deur!
We beloven er weer een
spetterend jaar van te
maken met heel wat
leuke activiteiten,
verrassingen, plezier, nieuwe vrienden …
Er zullen ook dit jaar weer heel wat herinneringen gemaakt
worden die je voor altijd zal meedragen. <3
De leiding is er alleszins klaar voor, hopelijk jullie ook!

31 oktober 2018

We vliegen er alvast in met het eerste vipke met 2 nieuwe
makers ! Dit vipke kan je ook steeds terug vinden op onze
website: www.plusdertien.be , met nog heel wat andere
informatie, weetjes en foto’s van de activiteiten.

www.plusdertien.be

PROFICIAAT!
In het nieuwe vipke vergeten we uiteraard
ook de jarigen niet! Zet die feestneus op en
zing uit volle borst voor volgende jarigen!



Leider Achiel

2 / 09



Lies Labaere

18 / 09

VOORSTELLING HOOFDLEIDING
Daldini Achiel
02/09/1998

 Studierichting: Bachelor in de






Verpleegkunde
Functie(s) binnen +13: Hoofdleiding,
Kassa
Aantal jaren in +13: 5 jaar(2 jaar lid, 3
jaar leiding)
Mijn beste moment als lid in +13:
groentjes plukken maar er niks mee
doen...
Je kan mij verleiden door: Me uit te
vragen om een terrasje te doen op
een warme zomeravond
Met welke celebrity zou je een nachtje willen weggaan?: Bij zonsondergang op het San Marcoplein een
espresso drinken met Maria Garcia
Cucinotta

Plouy Arno
24/02/1999

 Studierichting: Mechanische
Vormgevingstechnieken

 Functie(s) binnen +13: hoofdleiding,
+16-leiding

 Aantal jaren in +13: Dit wordt het 8e
jaar (6 jaar lid, 2 jaar leiding)

 Mijn beste moment als lid in +13:
elkanders oksels likken, hmm heerlijke
zweetgeur
 Je kan mij verleiden door: de openingszin: “Hey Ken, mag ik je Barbie
zijn?”
 Met welke celebrity zou je een nachtje willen weggaan?: Ik zou heel graag
eens met Alissa White-Gluz een
nachtje doorbrengen
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STARTACTIVITEIT

Wist je dat:
 Het sowieso weer een fantas-

FUIFKALENDER

tisch jaar zal worden?

 We weer een hele toffe bende
leden hebben?

Mexican
Rave Party

Zaterdag
6 okt

Gullegem

Bouwfuif

Zaterdag
13 okt

Wevelgem

2 uren van
Den Bascuul

Zaterdag
13 okt

Moorsele

Moving
Youth: The
Return

Vrijdag
19 okt

 We 4 nieuwe +16-leden bijhebben dit jaar?

Gullegem

 Er 6 leiding gestopt zijn?
 De +16 een OG-fjiste geven 19
oktober?

 De nieuwe makers van het
vipke fantastisch zijn?
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DE LEIDING
Devos Gilles
9/12/1999

 Studierichting: bachelor agro en bio






technologie groenmanagement
Functie(s) binnen +13: materiaal,
lokaalmeester, klusjesman, jeugdraad
Aantal jaren in +13: 6 jaar (4 jaar lid,
2e jaar leiding)
Mijn beste moment als lid in +13: de
zweedsen
Je kan mij verleiden door: niets (hard
to get)
Met welke celebrity zou je een nachtje willen weggaan?: Laura Tesoro
Cottenier Martijn
25/07/1999

 Studierichting: Industrieel Ingenieur
 Functie(s) binnen +13: Bezinning,
vipke

 Aantal jaren in +13: 5 jaar (3 jaar lid,

Compernolle
Mats
25/12/1999

 Studierichting: Accountancy - fiscaliteit

 Functie(s) binnen +13: Drank en website

 Aantal jaren in +13: 6 jaar(4 jaar lid,
2e jaar leiding)

 Mijn beste moment als lid in +13: Mijn
eerste weekend

 Je kan mij verleiden door: me te laten
lachen

 Met welke celebrity zou je een nachtje willen weggaan?: Puck Moonen
Buyck Harm
30/12/1999

 Studierichting: Industrieel Ingenieur
 Functie(s) binnen +13: PR, vipke
 Aantal jaren in +13: 7 jaar (5 jaar lid,

2e jaar leiding)
2e jaar leiding)
 Mijn beste moment als lid in +13:
 Mijn beste moment als lid in +13: +16
‘s nachts na een loopwedstrijdje ie4-daagse
mand zien vallen over een tuinslang ...
 Je kan mij verleiden door: me mee te
 Je kan mij verleiden door: Gezellig
vragen naar een concert van
Coldplay
aan de Graslei zitten met de voetjes
bengelend over het water. En daar
 Met welke celebrity zou je een nachtsamen iets drinken en babbelen.
je willen weggaan?: Scarlett Johans Met welke celebrity zou je een nachtson
je willen weggaan?: Op een zwoele
4
zomeravond een passoatje drinken
met Nina agdal.

DE LEIDING
De Booij Jasper
19/03/1995

Vancompernolle
Charles
11/08/1998

 Studierichting: Bachelor Bouw @






Odisee Aalst
Functie(s) binnen +13: +16-leiding,
website
Aantal jaren in +13: Dit wordt mijn 7e
jaar (4 jaar lid, 3e jaar leiding)
Mijn beste moment als lid in +13:
Hatukapaluk! ( in hart en ziel ;) )
Je kan mij verleiden door: Een maxipack M&M’s (met nootjes)
Met welke celebrity zou je een nachtje willen weggaan?: Mega Mindy

 Studierichting: professioneel gleuvenvuller

 Functie(s) binnen +13: drankmeester,
+16 - leiding

 Aantal jaren in +13: 10 jaar (4 jaar lid,
6e jaar leiding)

 Mijn beste moment als lid in +13: eerste +16 kamp, teveel momenten om 1
uit te kiezen
 Je kan mij verleiden door: jezelf in te
wrijven met olie en als een naaktslak
over de grond te glijden
 Met welke celebrity zou je een nachtje willen weggaan?: Megan Fox,
maar vóór de plastische chirurgie

Eggermont Donovan
15/12/1995






Studierichting: Master in de muziek
Functie(s) binnen +13: fuif, sterrenstoet, jeugdraad, sfeer en gezelligheid
Aantal jaren in +13: 12 jaar (6 jaar lid en nu 6e jaar leiding)
Mijn beste moment als lid in +13: eerste kamp = sneeuwkamp! Enige kamp waar
het heel het kamp gesneeuwd heeft
 Je kan mij verleiden door: Emma Watson te zijn!
 Met welke celebrity zou je een nachtje willen weggaan?: Emma Watson?? Duuh
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Startactiviteit
Hey +13ners,
Startactiviteit was weer bèretof zoals altijd.
In de ochtend begonnen we met een klein kennismakingsspel door de persoon te zoeken met de zelfde kaart.
Na een paar rondes van kennismaking, gingen we in een
kring staan en moesten we een kaart doorgeven via de
mond aan elkaar. Dit was weer een geniaal spel! En zo
leerden we alle nieuwe leden kennen (en het waren er
veel).
Na het kennismakingsspel werden we verdeeld in twee
teams en speelden we verschillende ruige spelletjes zoals
ramspel, uittrekkertje, doodskistje en nog veel van die +13
-klassiekers.
Na het middageten begon het een beetje te regenen
maar dat hield ons natuurlijk niet tegen. We bleven gewoon doorgaan lik echte +13ners.
Daarna speelden we in de middag spelletjes zoals
WOESH , kruisvlag en nog veel meer. Maar aan alles komt
natuurlijk een einde (ooooohhhhhnnnnn).
Het was weer een onvergetelijke dag.
Daarom nog eens een duimpie voor de leiding hun inzet.
jjjuwww
groetjes Axel
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Avondactiviteit 07/09
Lieve +13ers,
Mijn eerste activiteit als +13er was ‘The hunger games’.
Het spel ging als volgt. We werden geblinddoekt en naar
een soort bos gestuurd. Daar kregen we de uitleg van het
spel te horen.
Toen het spel uitgelegd was, mochten de blinddoeken af.
Vanaf dat die af waren moesten we zo snel mogelijk beginnen lopen, want je kon vermoord worden door de
andere teams.
Eenmaal het spel gestart was, moesten we in het bos zoeken achter gele zakken met wapens in. Die kon je dan
gebruiken om andere teams te vermoorden of jezelf terug tot leven te wekken als je vermoord was.

Om terug tot leven te komen moest je
een draadje met een soort filmrolletje
afbranden zonder gezien te worden
door de leiders in het hoofdkamp.
Ik vond het een zeer leuke activiteit en
een heel leuke groep.
Mijn gezichtje zullen ze nog veel zien!! ☺
Groetjes Nette
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+13 ZOEKT
 Plamuurmessen
 Penselen / verfborstels
 printer
Indien uzelf of u weet heeft van mensen die iets weggooien of op overschot
hebben wat op onze lijst staat, kunt u
dit altijd laten weten op het emailadres
van een leiding persoonlijk, via
vipke@plusdertien.be of ons te contacteren op het volgend nummer
0495/16.05.93

SPELLETJE
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HOROSCOOP
Jij reageert deze maand wel
erg boos op je omgeving. Dat is
niet terecht, want men heeft
slechts het beste met je voor.
Vergeet niet dat je alleen
oprechte kri tiek
krijgt van mensen
die echt om jou
geven. Kritiek geven is immers erg
moeilijk.

Breng jouw ambitieuze wensen
niet over op je partner, maar
vervul zelf je dromen. Alleen dat
maakt jullie gelukkig. Vertel
deze maand aan je partner wat
jij nou werkelijk graag
zou willen. Dat is al
een hele stap in de
goede richting.

Opgekropte spanningen kunnen vrijkomen als jij je gaat ontspannen deze maand. Zorg dat
dit niet net je vakantie verpest.
Daar zijn vrijkomende spanningen goed in. Dit kan zelfs gevaarlijk zijn voor je
gezondheid. Zorg
dus op tijd voor
ontlading.

Jij komt deze maand in een
ruzie terecht. Als de partijen niet
bepaald zachtzinnig met elkaar
omgaan, is het jouw beurt. Jij
weet als geen ander standpunten zo duidelijk te maken dat
iedereen meeloopt.

Laat je deze maand niet ontmoedigen door moeilijke problemen. Je tobt er al tijden mee
en je ziet het niet meer zitten.
Maar je ziet toch ook dat de
eerste resultaten, hoe klein ook,
al zijn geboekt? Gewoon volhouden!

Laat je deze maand niet door je
gevoelens meeslepen. Met een
objectieve kijk neem jij de juiste
beslissing en die heb je nu absoluut niet. Stel de beslissing dus
even uit tot jij weer
tot rust bent gekomen en je gevoelens weer de baas
bent.

Jij bent ontevreden over het
werk dat iemand voor jou heeft
gedaan. Je hebt het gevoel
dat je alles over moet doen. Ligt
dat nou aan het
werk of aan die
(te) hoge kwaliteitseisen die jij
stelt? Denk daar
eerst eens rustig
over na.

Jij leert deze maand dat het
niet om tastbare zaken gaat in
het leven. Dat is het niet wat jou
echt gelukkig maakt. Die arm
om je schouder, die ene
geïnteresseerde
vraag, die erkenning
dat is wat telt. Zoek
je vrienden daarop
uit.

Laat de dingen niet op je afkomen deze maand, maar geef
zelf sturing. Laat de dingen gebeuren zoals jij het graag wilt.
Neem zelf initiatief in de juiste
richting. Als jij je stappen van
tevoren nauwgezet
plant dan ben je
met
zekerheid
succesvol.

Jij bent zeer vlijtig en verricht
dan ook een aanzienlijke hoeveelheid werk. Daar hoef je niet
bescheiden over te doen. Laat
de buitenwereld maar eens zien
hoe hard jij hebt gewerkt.
Pronken met eigen
veren mag. Pluk de
vruchten van jouw
arbeid.

Als jij deze maand je eigen
gang gaat, biedt men veel
verzet. Dus blijf je koppig of ben
je bereid wat toe te geven? Blijf
in ieder geval rustig en bedenk
of je een compromis kunt
sluiten. Koppigheid
doet de zaak geen
goed.

Je gaat deze maand iets presenteren, waar je helemaal
achter staat. Het is te merken
dat je vanuit je hart spreekt. Je
zult dan ook veel positieve reacties ontvangen. Jouw
enthousiasme over
je eigen plannen
wordt overgenomen door de toehoorders.
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PLUS ZESTIEN
KOMENDE ACTIVITEITEN

Dit jaar mogen we 4 nieuwe
pluszestien leden voorstellen aan
jullie, namelijk Caitlin, Frauke, Jorre en Wout.

 Avondactiviteit
Vrijdag 21 september

 Barmoment
Zaterdag 13 oktober

Dit jaar is het een grotere groep
die de +16 zal vertegenwoordigen. Maar wel een zeer hechte
bende.

 Moving Youth: The Return
Vrijdag 19 oktober

 Menhunting
Woensdag 31 oktober

Ze zien het allemaal stevig zitten
en vliegen al onmiddellijk in het
werk voor hun fuif Moving Youth:
The return.

Moving Youth: The return
Na een jaar afwezigheid is het
gekste feestje op de dag van de
jeugdbeweging terug.

Het wordt weer een spetterende
editie met vele leuke herinneringen als je komt !!!
Dus ga vlug naar het evenement
en zet je aanwezig. Volg onze
pagina Moving Youth. Hier zal je
alle opvolgende informatie vinden over de dj’s, ….
En hopellijk zien we jullie daar.
Mic drop
+16
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Alle foto’s en vipkes kan
je altijd online
raadplegen

www.plusdertien.be

CARTOON

Werkten mee aan deze editie van ’t VIPke:
Harm Buyck, Martijn Cottenier, Alle leiding, Axel Vlamynck
en Nette Ryckaert.
Gezet naar een ontwerp van Yasmine Vanderstraeten
Foto’s: Leiding +13

12

