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+13 WER K I NG  

GU L L EGEM  

K O M E N D E   

A C T I V I T E I T E N  

 

 Sterrenstoet 

Vrijdag 

20 december en 

Zaterdag  

21 december 

 

 Kerstactiviteit 

Vriijdag 

3 januari 

 

 Avondactiviteit 

Vrijdag 

24 januari 

 

INLEIDING 

www.plusdertien.be 

De feestdagen staan weer voor de deur! 

Ik ruik al die lekkere geur, 

Van kroketjes en gevulde kalkoen. 

Maar eerst moeten we iets anders doen. 

We moeten eerst de examens door, 

En daar wensen wij jullie heel veel succes voor! 

Wij verheugen ons al om jullie terug te zien,  

Hopelijk met enkel tien op tien (; 

Kerst is een feest om met familie  samen te zijn, 

En omdat wij ook voor iedereen een beetje familie willen zijn  

Wensen wij jullie alvast een heerlijk eetfestijn! 

En heel veel dikke zoenen  

Van jullie liefste kapoenen 

De leiding 
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PROFICIAT!  

We mogen opnieuw een aantal  leden en 

leiding in de bloemetjes zetten! HIEP HIEP  

HOERA!  

 Leider Gilles   07/12/1999 

 Leider Dono  15/12/1995 

 Leider Mats  25/12/1999 

 Jorre Plouy  27/12/2002 

 Leider Harm  30/12/1999 

 Sophie Dujardin  19/01/2004 

 Jarre Buyck  19/01/2004 

 

FUIFKALENDER 

Jeetjo Patjie– 

retro 

Zaterdag 7 

December 

Jh Den Bas-

cuul 

De warmste 

winterbar 

Zaterdag 7  

December 

Chiro okido 

Gullegem 

De warmste 

kroeg 

Zaterdag 14 

december 

Jeugdfeesten 

Gullegem 

Obesitaspi  
Vrijdag  20 

December 

Salons Cortina 

Wevelgem 

Hot & Sweaty 

Dj-contest 

Zaterdag 21 

December 

Cafe den 

Osse 

Oudejaar 
Zaterdag 31 

December 

JC Ten Goud-

berg 

Dlite 
Zateredag 25 

Januari 

JC Ten Goud-

berge 

Gullegems 

Ontmoetings-

feest 

Zaterdag 11 

Januari 

Gullegem 

“platse” 
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Avondactiviteit 15 november 

Heyyy plussertjes 

Op vrijdag 15 november was het tijd voor een super mega coole avondactiviteit 

met als thema Winx club. We verzamelden om 19u aan het lokaal en vertrokken 

naar de schuur. Vier leiders hadden zich in de omgeving van de schuur verstopt en 

wij moesten die zoeken. Bij elke leider die we vonden, volgde een opdrachtje zoals 

30 kledingstukken aantrekken, een tennisbal zoeken in het donker, terwijl het 

waaide een kaartenhuisje maken op een grasveld vol putten en zo kan ik nog wel 

eventjes doorgaan. Als de opdracht was gelukt, kregen we een puzzelstuk van een 

puzzel van Winx club en het was dus de bedoeling dat we de puzzel volledig maak-

ten en Stella terugvonden. Er waren ook tikkers in het spel en als je werd getikt 

moest je je puzzelstukjes aan de tikkers geven. We speelden natuurlijk allemaal 

super eerlijk  . Toen het spel gedaan was, liepen we allemaal flink hand in hand 

terug naar het lokaal om dan daar te horen dat iedereen gewonnen was omdat we 

allemaal ongeveer 7 puzzelstukken hadden verzameld. Na dit fantastische nieuws 

konden we allemaal vrolijk en met een gerust hart naar huis. 

xoxo Floor 



 

 4 
 

+16 activiteit 8 november 

 

Heyhoi, Victor hier  

 

Vrijdagavond 8/11 was het +16 activiteit. De leiding die avond waren Laurena, Lara 

en mezelf. We begonnen al vroeg met dingen voor te bereiden voor onze activi-

teit, omdat deze natuurlijk picobello in orde “moest” zijn. Na de voorbereiding 

gingen we met ons drietjes naar het lokaal, waar we nog snel iets gingen klaar-

zetten en nog snel iets eten. Laurena moest nog snel even naar huis, maar ze bleef 

lang weg. De activiteit zou beginnen om 19u, maar Laurena was spoorloos. Dat 

maakte niet uit want we moesten toch nog 

wachten op Noor, die standaard een dikke 

10 minuutjes later was. Nu was iedereen 

er, behalve Laurena. Ik was al zeer zenuw-

achtig omdat dit de eerste keer leiding 

geven was voor mij, maar nu werd ik nog 

zenuwachtiger. Lara en ik besloten om 

alvast te beginnen met de activiteit. We 

keken een filmpje, en wat bleek, Laurena 

was op weg naar huis ontvoerd door 2 criminelen. De 2 criminelen waren boos op 

+16 omdat ze teveel lawaai gemaakt hadden tijdens Menhunt! Daarom wilden ze 

ons wel eens terugpakken. Om Laurena terug te vinden moesten we opdrachtjes 

doen. Ik ging met mijn groepje.. Ah nee wacht. Mijn groepje ging naar OC de Cerf, 

en ik liep zo snel als ik kon achter. Bij OC de Cerf lag een enveloppe, met een op-

dracht in. Na het oplossen van die opdracht bleek dat we naar de schuur moesten. 

Bij de schuur bleek dan dat we naar het groen lint moesten, en daarna moesten 

we naar Kelly’s hairspray, om dan daarna naar de oude pastorij te gaan.  



 

 5 

 

Daar werd ons verteld dat we Laurena konden vinden bij de oudjes, maar dat we 

er enkel heen mochten gaan als slechts 1 persoon keek. Dus dat deden we. We 

vormden een lange sliert en Milan liep vooraan, gevolgd door de andere groepsle-

den die een sjaal of muts voor hun ogen gedaan hadden. De lange sliert die ‘s 

avonds door de straten van Gullegem liep, bereikte zijn eindpunt, het rusthuis. En 

wie zat daar, in het donker, op een bankje, helemaal alleen? Je raad het al. Lau-

rena. Mijn team was als eerste bij Laurena, maar na enkele minuten kwam het 

andere team, het team van Lara, er ook al aan. 

De criminelen waren nog niet klaar met hun criminele criminaliteiten, dus beslo-

ten ze opnieuw iets crimineel te doen. Ze hadden onze +16 kassa gestolen!!! Dit 

deed het bloed bij onze leden natuurlijk koken. De kassa zat in een kluis, op die 

kluis zat jammer genoeg een code. Nu werd het een echte competitie voor de le-

den: wie krijgt als eerste die kluis open? Om de cijfers van de code te weten te 

komen, moesten er opnieuw opdrachtjes gedaan worden. Er is me al eerder ver-

teld dat leiding het je moeilijk maakt als je een activiteit moet geven, maar wat ze 

deden overtrefte mijn verwachtingen volledig. Milan sloot zich aan bij het andere 

team, ook al mocht hij niet. Verder 

was het ongelofelijk moeilijk om ie-

dereen stil te krijgen, en was luiste-

ren ook niet gemakkelijk voor de 

leden. Na enkele incidentjes, maar 

voornamelijk plezante opdrachtjes, 

slaagde een team er toch in om de 

kluis open te krijgen. In de kluis zat 

onze kassa, maar ook lekkere snoep-

jes! Iedereen nam een snoepje en zo 

werd de activiteit afgerond. 

 

Met vriendelijke groeten 

The one, the only 

Victor  
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Sterrenstoet 20 en 21 december 

Op vrijdag 20 december en zaterdag 21 december gaan wij met +13 werking van 

Gullegem op onze jaarlijkse sterrenstoet. Zo gaan wij rond de kerstperiode met 

een kerststal doorheen Gullegem om geld in te zamelen voor een goed doel, dit in 

samenwerking met de vormselcatechese van Gullegem. Dit jaar is ons goede doel 

TEJO Kortrijk 

TEJO Kortrijk is een organisatie die instaat voor therapeutische hulpverlening aan 

jongeren tussen de 10 en 20 jaar oud. Het is kortduren, anoniem, onmiddellijk en 

gratis. De diensten gebeuren door professionele therapeuten op vrijwillige basis. 

De bedoeling van deze organisatie is om ervoor zorgen dat de jongeren psycholo-

gische hulp krijgen waar nodig. Ze willen in een vroeg stadium helpen zodat de 

probleemsituatie niet verder escaleert. Deze organisatie wil ervoor zorgen dat de 

jongeren niet op een lange wachtlijst komen te staan inde gezondheidszorg. 
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SPELLETJES 

+13 ZOEKT 
 Oude CD’s , DVD’s ... 

 Plamuurmessen 

 Tennisballen 

 Penselen 

 Kassa met sleutel 

Indien uzelf of u weet heeft van men-

sen 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 contac-

teren op het volgend nummer 0471/26 

27 58. 

mailto:vipke@plusdertien.be
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Hot & Sweaty DJ-Contest 

Op zaterdag 21 december steken wij  van plusdertienwerking Gullegem onze han-

den uit de mouwen om een prachtige DJ-Contest te organiseren. Zo proberen we 

om lokaal en minder lokaal aanstormend talent een kans te geven om te laten zien 

wat ze in zich hebben wat betreft hun DJ kunsten. Zo kunnen we zien wat de toe-

komstige DJ’s allemaal kunnen achter de draaitafel. Ze maken zo ook kans om een 

plaatsje te verdienen op het podium van het heetste feestje van het jaar—Hot & 

Sweaty dat dit jaar op 7 februari plaatsvindt. Als dat geen goede prijs is! Het be-

looft dus een heerlijke avond te worden op 21 december in Café Den Osse. Dus 

heb je zin om je dansbenen te strekken en de vakantie/blok/verlof goed in te 

zetten kom dan zeker eens een dansje placeren  en aanschouw wat de jonge DJ’s in 

hun mars hebben.   
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PLUS ZESTIEN 

K O M E N D E  A C T I V I T E I T E N  

 Barmoment 

Vrijdag 7 december 

 GOF  

Zaterdag  12 januari 

 Avondactiviteit 

Zaterdag 19 januari 

 Barmoment 

Zaterdag  26 januari 

O P R O E P  V A N  D E  M A A N D  

Dag beste lezertjes, 

Wij, +16, nodigen jullie graag uit 

om op het GOF 

(kerstboomverbranding) langs te 

komen aan onze stand. We verko-

pen er superheerlijke warme cho-

colademelk en pannenkoeken. 

Hopelijk zien we jullie daar! 

xoxo 

De +16  

Graag de nodige aandacht voor dit bericht. 

Zoals in vorig vipke te lezen stond, heeft Wout op 

menhuntig de 2de plaats bemachtigd. Hieraan ver-

diende hij van elke +16 een overwinaarskus. Jam-

mer genoeg is dit niet gebeurd. Graag dus een war-

me oproep naar alle +16-leden om dit zo vlug mo-

gelijk in orde te maken want Wout is vol ongeduld 

aan het wachten! 

Groetjes  

Onbekende aanbidder  

( die niet als eerste een kusje wil geven ) 
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LEIDER Maarten 
Hallo beste lidjes/ouders vandaag zal ik eens een dag uit mijn leven voorstellen, zo-

dat jullie weten hoe dat leidingleven eruit ziet   . 

7u45: Opstaan en eerst lekker ontbijten. Zoals gewoonlijk eet ik een zacht koekje 

aangevuld door wat melk. Want die dagelijkse portie melk valt zeker niet te missen! 

8u10: Nu is het douchetijd! En ondertussen kijk ik ook al eens in de kleerkast om wat 

kleren uit te kiezen voor vandaag. 

8u30: Omdat ik vaak mijn ochtend vrij heb, studeer ik er dan ook maar wat. Na deze 

week al enkele (deel)examens te hebben gemaakt, bereid ik me voor op de toets 

van Praktijk 1 geschiedenis van volgende week. Dat is een hele brok leerstof. Ook 

zoek ik nog in verscheidene referentiewerken over mijn 

specifiek lesonderwerp (de historische verklaringen voor 

het succes bij het tot stand brengen van het Romeinse 

grootrijk op economisch vlak). Ik moet hier namelijk ook 

tegen volgende week een lectuurverslag over indienen. 

Bijkomende info: Voor de geïnteresseerden, ik volg de 

lerarenopleiding in de Arteveldehogeschool. Ik studeer er 

Engels en geschiedenis. Vandaag stond volledig in het 

teken van geschiedenis. 

11u: Vertrek uit mijn huis naar Kortrijk station. Omtrent 

11u15 kwam ik aan in het station van Kortrijk. Ik had de trein van 11u58 richting 

Gent. Dus had ik nog een veertigtal minuten om gezellig twee worstenbroodjes met 

wat soep te drinken in de Panos. 

12u24: Aankomst in Gent. Ik stap altijd vanuit het station te voet richting mijn 

school, wat ongeveer een vijftien à twintig minuten stappen is. Dat is natuurlijk te 

zien aan welk tempo ik stap. 

13u: Nadat ik mijn vrienden wat heb gegroet, gaan we samen in de bus zitten. We 

gaan namelijk op studiebezoek naar de archéosite van Aubechies. Dit is een soort 

van buitenmuseum. Ze maken er prehistorische woningen na, vaak gebaseerd op 

heel wat hypothesen. 

EEN DAG IN HET LEVEN VAN ... 
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14u20: Aankomst in de archéosite van Aubechies. We werden meteen in twee groepen 

opgedeeld. Ik zat samen met heel wat van mijn vrienden, alsook mijn leerkrachte mevr. 

Bauters.  

14u30-16u: Vele observaties van de prehistorische gebouwen. We zagen er hoe de huizen 

gebouwd waren en ook de evolutie van de huizen eruitzag. De eerste huizen die we zagen 

waren uit het neolithicum (ca. 5000 v.C.). Daarna volgende huizen uit de bronstijd en ijzer-

tijd. Je zag een tendens van modernisering in de gebouwen. Vanaf dat we de huizen, uit 

onze streken, bezochten die gemaakt waren in de Gallo-Romeinse tijd, zagen we echt een 

grote vooruitgang in modernisering van de gebouwen. Niet langer rekende men puur op 

leem en houtstronken als basismateriaal voor de constructie van een huis. Nu schakelde 

men over naar (bak)stenen als de bouwnorm. Ook vele zuilen hielpen nu met de onder-

steuning. Ook ruiten uit glas waren een nieuwe trend die via de Romeinen overkwam naar 

onze streken. We zagen errond ook heel mooi hoe een tuintje met de verschillende krui-

den en planten eruit zag. Om bv. als medicijnen te gebruiken. 

16u: Nu kregen we een demonstratie over hoe men vroeger potten bakte. Dit was eigenlijk 

echt wel interessant. Zo kregen we ook een mooie kijk aan hoe men met heel primitieve 

middelen, heel wat mooie potten maakte. Ook de man die het voorstelde deed zo zijn best 

om Nederlands te praten, dat we het allemaal een fijne erva-

ring vonden. 

16u30: Nu was het tijd voor de historie van het weven. Ik heb 

er niets van verstaan. Opeens duwde hij een soort kruid voor 

mijn neus. Ik rook eraan en toen zei hij ‘ahhh c’est toxic’. Dat is 

ook het enige wat ik van heel zijn presentatie verstond. 

17u: Vertrek vanuit Aubechies. 

18u23: Aankomst in station Gent-Sint-Pieters. Ik nam er om 

18u36 de trein richting Kortrijk. Spijtig genoeg voor mij heeft 

de trein een halfuur stil gestaan tussen Harelbeke en Kortrijk. 

20u: Eindelijk thuis, fieuw. Toch eindigt mijn dag hier niet. Ik werk nog wat aan de aanko-

mende activiteit voor +13 en lees nog wat referentiewerken omtrent mijn thema. 

21u: Terwijl ik werk zet ik natuurlijk Norwich vs. Watford op. ON THE BALL CITYYYY! 

(hevige Norwich supporter). 

22u45: Niet te laat in bed kruipen, zodat ik morgenvroeg vroeg op kan. Zo kan ik met toch 

wat slaap om 8u30 beginnen werken in Dreamland. 

Hopelijk hebben jullie allen wat genoten van mijn geschiednisrijke dag! 
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Werkten mee aan deze editie van ’t VIPke: 

Milan Plouy, Harm Buyck, Maarten Debrauwere, Floor Goet-

hals en Victor Verhelst 

Gezet naar een ontwerp van Yasmine Vanderstraeten 

Foto’s: Leiding +13   

Alle foto’s en vipkes kan 

je altijd online  

raadplegen 

 

www.plusdertien.be 

CARTOON 


