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I N L E I DI N G
Heyhoplahoi
Na heel wat woelige en drukke weken zijn we hier eindelijk
terug met jullie favoriete boekje, ongetwijfeld zat je iedere
dag in de brievenbus te kijken of het vipke er eindelijk was
en jawel hoor het is er eindelijk!!! Joepiee

We hopen dat jullie het nieuwe jaar vol met goede moed
begonnen zijn en dat jullie goede voornemens allemaal
mogen uitkomen.
Sinds het nieuwe jaar zijn we met de ganse leidingsbende al
druk in de weer geweest voor allerlei leuke activiteiten waar
jullie meer over kunnen lezen in de volgende pagina’s van
dit vipke dus waar wacht je nog op? Begin maar te lezen!
Kusjes
De leiding

www.plusdertien.be

PROFICIAAT!
We mochten deze maand opnieuw een aantal leden en leiding in de bloemetjes zetten!
HIEP HIEP HIE¨P HIEP HIEP HIEP HOERA!
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STERRENSTOET
Dag iedereen, Ook dit jaar zijn we weer rondgegaan voor het goede doel. Dit jaar zijn
we weer met onze levende kerststal door de straten van Gullegem getrokken. Samen
met de vormelingen van Gullegem gingen we van deur tot deur om vrije bijdragen te
sponsoren voor TeJo ( het goede doel die we gekozen hebben dit jaar). Dit goede doel
zet zich in voor jongeren met problemen. Een keuze die voor ons zeer nauw aan het
hart ligt.
In het totaal hebben we zo €1200 opgebracht. We willen daarom nogmaals iedereen
bedanken die meegeholpen heeft hieraan.
De leiding.
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Hot en Sweaty 2020
Op vrijdag 7 februari hebben we, na een maandenlange intensieve voorbereiding, met onze jaarlijkse keitoffe leuke fuif: Hot & Sweaty opnieuw OC De Cerf
omver geblazen. Op die manier financieren we elk jaar ons megaleuk kamp dat
voor de deur staat, zo zijn we in staat de prijs te drukken voor onze leden zodat iedereen volop kan genieten van een weekje weg van alle drukte en verplichtingen. Het was een onbeschrijfelijke avond die velen zeker niet zullen
vergeten ( of juist wel (; ) . We hebben weer heel wat personen hun weekend
of avond gekleurd en zo hebben ze allen weer een topavond beleefd, en dat is
natuurlijk waar we het allemaal voor doen . We willen graag iedereen bedanken die ons geholpen heeft en natuurlijk ook iedereen die talrijk aanwezig was
op onze receptie en/of de fuif zelf. Zonder jullie allen zou het geen zo een succes kunnen geweest zijn als het nu was. We kunnen jullie niet vaak genoeg
bedanken.
Nog meer kusjes
De leiding
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DAGACTIVITEIT 3 JANUARI
Dag beste plussers,
De activiteit van 3 januari was weer een topdag. We spraken zoals gewoonlijk af
om 9u s’ochtends aan het lokaal, waarna we een prachtige fietstocht door Gullegem maakten met als eindbestemming het KSA lokaal van de grietjes. We hadden
een groot probleem want leider Pieter was weer eens de sleutel verloren en we
moesten hem vinden. Natuurlijk zat hij gewoon op de deur. Hierna speelden we
staartje trekje om groepen te verdelen voor het grote sociaal mediaspel waar we
op vele sociaal media berichten moesten posten over onze favoriete leider, een
gevangen Pokémon, de topfuif Hot ’n Sweaty en mensen hiervoor moesten uitnodigen. Hierna hadden we een bezinning en daarna een groot maar verwarrende
menging van escape room en proppenspel, waarbij we capture the flag en team
deathmatch. Hierna waren we allemaal al zeer moe en we moesten het lokaal nog
helpen opruimen . Achter deze taak moesten we dan ook nog eens het trieste
nieuws horen dat het einde nabij was. Toen we compleet hadden opgeruimd
maakten we nog een korte fietstocht naar het lokaal en mochten we weg.
Jullie medeplusser
Jarre
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Fotohoekje
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EEN DAG IN HET LEVEN VAN LEIDER HARM
Dag lieve lidjes,
Ik zal jullie vandaag vertellen over een dag in mijn leven en dan nog 1 van de hoogdagen ervan, namelijk de dag voor carnaval.
8u30: Na een bewogen en lange boemelnacht vroeg uit de veren om, om 9u00 klaar te
staan aan het lokaal om nog alle laatste beetjes af te werken. Nu nog vlug een
douchke en de werkkleren aan.
8u55: Naar de buur/mede-leider Gilles om samen met de auto naar het lokaal te gaan
en dan met een paar verder te werken in de schuur aan de kar.
9u20: Toch nog eventjes overleggen met mede kern Carnaval Martijn over wat we
best eerst doen. Martijn was al weer aan het
stressen voor carnaval maar daar is hij ook zo
goed in xp.
9u30: Dan toch eerst nog vlug boodschappen
doen met Gilles voor carnaval. Achter rookmachinevloeistof, dubbelzijdig plaklint en lattestoorlint.
9u40: De madam achter de kassa nog zeggen dat
ze de korting vergeten is en zo 10 euro uitgespaard. Ze ging ons weer int zak zetten maar niet
met ik ze
10u00: Na al de boodschappen dan eindelijk gaan
werken aan de kar in de schuur samen met het
topteam Mats en Gilles
12u00: Na wat schilderwerk door mats en wat klus werk door Gilles en ik konden we
gaan eten en weer verder doen in de namiddag.
13u00: We beginnen weer met verder werken aan de kar, maar eerst nog eens polsen
bij onze stressbom Martijn hou het vlot in het lokaal met de pakjes. En alles was goed
maar Martijn was weer aan het stressen.
13u20: Weer in de schuur met Mats en Gilles om alles af te werken. De laatste afwerkingen doen en wachten op de rookmachine.
17u25: Nu achter de rookmachine en deze instaleren in de oven.
18u00: Na het instaleren van de rookmachine nog een braadworst of 2 eten. Iedere
carnavals groep was in de schuur om samen te eten voor de stoet. Een jaarlijkse traditie.
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19u00: Bijna alles afgewerkt maar tijd om naar het lokaal te gaan alles daar te checken en overleggen voor morgen wanner we nog
de laatste puntjes op de i zullen zetten. Uiteindelijk was dit dan 9u.
19u30: Vlug naar huis, douchen, omkleden en
naar het lokaal om samen frietjes te eten en naar
vlastival te gaan.
21u00: We vertrekken naar vlastival in de
feesttent. Direct losgaan en feesten op de 90’s
beast.
02u30: Tijd om naar huis te gaan. We zetten de
wekker om 8u30 want morgen is het de tofste,
beste, …. Dag van het jaar. Slaapwel e.
Nachtjkusje Harm

SPELLETJES
Los volgende droedel op:
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Dagactiviteit 26/02
Hallo iedereen,
Woensdag 26 februari was het weer +16 activiteit en wat voor een, het was namelijk Maarten zijn activiteit. Deze had de hele dag in het thema Amerika gezet, want
het waren allemaal USA games. Als start trokken we naar de heuvel aan de sporthal
en speelden daar het spel ‘King of the hill’, dit is een Amerikaans spel waarbij je
moet proberen een persoon van de heuvel te krijgen om zo zelf koning te worden.
Dit was zeer leuk en zorgde voor wat spectaculaire momenten. Maar door de bijkomende regen waren veel mensen ook wel wat vuil geworden, maar dat vonden we
niet zo erg. Door de regen zijn we dan maar binnen in het Chiro lokaal gegaan om
daar verder te spelen. We speelden daar de Amerikaanse versie van spelletjes zoals
zakdoekje leggen (duck duck goose), 1 2 3 piano (red light green light) en Red Rover,
waarbij je mensen moest tegenhouden te passeren door een muur te maken met je
groep. En natuurlijk konden we het super bekende verstop de rol plakband-spel niet
vergeten, want dat is echt een Amerikaanse klassieker. Na deze vele leuke spelletjes
was het tijd voor de bezinning, waar we veel bijleerden over ganzen, vossen en
rechtbanken. Toen mochten we lekker onze boterhammetjes opeten en speelden
we buiten een tijdje Popcorn. In de namiddag kwam dan het grote spel, waarbij we
verdeeld werden in 3 groepen: de cowboys, indianen en paarden. De indianen
moesten proberen in het nieuwe land te komen met hun paard zonder getikt te
worden door de cowboys. We speelden even dit spel, maar na een tijdje was iedereen het wat beu, dus hebben we dan maar een geïmproviseerd parkour-blad-steenschaar-quiz-basketbal-step spel gespeeld, wat iedereen weer blij maakte. Jammer
genoeg betekende dit wel het einde van weer eens een toffe activiteit.
Groetjes, Miel
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PLUS ZESTIEN
FOTO VAN DE MAAND
KOMENDE ACTIVITEITEN



Avondactiviteit

vrijdag 13 maart



Barmoment Pasen
vrijdag 3 april

FUIFKALENDER

Voor de gossip volgers onder ons hebben we ook nieuws. De vorige oproep
voor kusjes aan legend van de maand
te geven is gelukt. Hierbij het eerste
van de 1000 kusjes die hij kreeg.

La boum

7 maart

OC De Cerf

Party Instinct

7 maart

De Link St
Elooi’s Winkel

Dame Rouge

7maart

Depart

Bal Van
Vlaanderen

13 maart

Diedjies

Pwazon

14 maart

JC Tranzit

Faute Fuiv

14 maart

JC Ten Goudberge

Paute farty

21 maart

JH De Plekke
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CARNAVAL
Hoi hoi
Op zondag 23 februari was hij daar weer: de jaarlijkse optocht van verschillende groepen en praalwagens. Ook plusdertien deed dit jaar weer mee met de Gullegemse carnaval. Iedereen was mooi uitgedost in lekkere pizzastukjes. Er was voor ieder wat
wils, want er waren zowel hawaï’s als salamipizza’s. Er waren ook wat pizzabezorgers.
Die kwamen ons altijd te hulp gelopen als er eens een champignon van ons pakje viel.
(Wat wel af en toe gebeurde ☺) Met onze mooie wagen waar de plus zestien en de
leiding al hun werk in hadden gestoken, trokken we trots de straten door. Op de wagen stond een echte pizzaoven, waar al wat rook uit kwam. Ook hadden we een plus
dertien pizzeria (of voor de Italianen onder ons: Pizzeria Piu Tredici) op de kar staan.
Zie foto’s hier beneden. ↓
Door de wind had de stoet wel wat vertraging. Hierdoor startten we pas om 15u. Ook
was er een stuk van de tocht afgezet, waardoor hij wat korter was. Maar we hebben
ons niet laten kennen en er toch een leuke dag van gemaakt!
Na een goede wandeling kregen we ongeveer na de helft van de stoet lekkere chocomelk en een suikerwafel. We konden er weer tegenaan! We deden ons dansje (dat
bestond uit 2 danspasjes ☺) en de prins carnaval kreeg een goede laag confetti over
zich heen. Als beloning kregen we nog een zakje chips. Hierna was het avontuur spijtig
genoeg afgelopen…
Bisous, Janne

10

11

Alle foto’s en vipkes kan
je altijd online
raadplegen

www.plusdertien.be

CARTOON

Werkten mee aan deze editie van ’t VIPke:
Milan Plouy, Harm Buyck, Jarre Buyck, Marte Courtens, Miel
Pieters, Janne Vannieuwenhuyse
Gezet naar een ontwerp van Yasmine Vanderstraeten
Foto’s: Leiding +13
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