+13 WERKING
GULLEGEM
KOMENDE
ACTIVITEITEN

 Avondactiviteit
6 september 2019
 Leidingsweekend

20-22 september 2019
 Pannenkoekenslag
28 september 2019
 Pasdag

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

2 0 1 8

WE L K O M T E R U G
Het is weer die tijd van
het jaar.
Iedereen maakt zijn
boekentas klaar.

Iedereen gaat weer
naar de klas.
Met een ambetante
boekentas.

5 oktober 2019

Velen vinden dan september ook niet tof.

 Ledenweekend

Of doen ze maar alsof?!

18-20 oktober 2019

Want september biedt zoveel mooie dingen.

 Herfstactiviteit

Een nieuw begin of op hetzelfde elan voortzingen.

30 oktober 2019

Je vrienden eindelijk terugzien.
En bovendien.
Het is weer die tijd van het jaar.
Waarin we ons weer gaan amuseren eerlijk waar!
Er is eindelijk terug plusdertien!
En wij verlangen al om jullie ter zien.
Xoxo jullie allerliefste leiding

www.plusdertien.be

PROFICIAAT!
Uiteraard zetten we opnieuw de jarigen in de
bloemetjes en in september mogen deze knallers genieten van hun speciale dag!



Leider Achiel

2 / 09



Lies Labaere

18 / 09



Noor Vanwynsberghe

18 / 09

VOORSTELLING HOOFDLEIDING
Daldini Achiel
02/09/1998

Studies: Bachelor Verpleegkunde
Functie binnen +13: Hoofdleiding
Favoriete kleur tractor: Groen-Wit-Rood
Eerste vraag die ik iemand stel als ik die
persoon ontmoet: Pizza delen?
Guilty pleasure: De humor na een slapeloze nacht op een festival.
Duurste item in mijn kleerkast ( met
prijs erbij): T-shirt van Zwangere Guy
(Gratis gekregen, maar voor mij van onschatbare waarde )

Devos Gilles

9/12/1999

Studies: Agro en biotechnologie groenmanagement
Functie binnen +13: Adjunct hoofdleider
en + 16 leiding
Favoriete kleur tractor: Groen
Eerste vraag die ik iemand stel als ik die
persoon ontmoet: Hoe gaat het ?
Guilty pleasure: Chips eten wanneer het
mij uitkomt
Duurste item in mijn kleerkast ( met
prijs erbij): Mijn leidings polo: onbetaalbaar door al de leuke herinneringen die
ik beleef in +13
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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?

Jeugdfeesten

 We een heleboel nieuwe +1613 - 15 sept

Gullegem

leden bijhebben dit jaar?

 Er 1 leiding gestopt is?
 De makers van het vipke fan-

Student kickoff

Zaterdag
25 sept

Gent

Mexican
rave party

Zaterdag
5 okt

Gullegem

tastisch zijn?
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DE LEIDING
Eggermont
Donovan

Cottenier Ward
09/07/2001

15/12/1995

Studies: Master in de muziek
Functie binnen +13: Hot & Sweaty, bezinning, jeugddienst
Favoriete kleur tractor: gele tractor met
oranje stipjes, merk tractor: JOHN DEER
Eerste vraag die ik iemand stel als ik die
persoon ontmoet: Wat heb jij gegeten
vandaag?
Guilty pleasure: Guilty pleasure:
KAAAAAAAAS #notsoguilty
Duurste item in mijn kleerkast ( met prijs
erbij): Jogging van Decathlon #2+1gratis
Cottenier Martijn
25/07/1999

Studies: Industrieel ingenieur bouwkunde
Functie binnen +13: +16-leiding, materiaal
Favoriete kleur tractor: Blauw met gele
wielen
Eerste vraag die ik iemand stel als ik die
persoon ontmoet: Wat is jouw naam?
Guilty pleasure: Een zak chips alleen opeten in de zetel
Duurste item in mijn kleerkast ( met prijs
erbij): Een veste (genoeg euro)

Studies: energietechnologie Vives Kortrijk
Functie binnen +13: Materiaal en klusjesman
Favoriete kleur tractor: blauw
Eerste vraag die ik iemand stel als ik die
persoon ontmoet: yo wie ben je??
Guilty pleasure: Ne zak spekken eten in
een uur
Duurste item in mijn kleerkast ( met
prijs erbij): voetbalschoenen 110 euro
Bossuyt Pieter
17/02/2001

Studies: 6de jaar LO sport in athena cam-

pus pottelberg
Functie binnen +13: Lokaalmeester en
hygiëne
Favoriete kleur tractor: Rood ( like a
ferrari )
Eerste vraag die ik iemand stel als ik die
persoon ontmoet: Pwinten dwrinken?
Guilty pleasure: Supporteren voor F91
Dudelange
Duurste item in mijn kleerkast ( met
prijs erbij): Yeezys/ Supreme trui/ AS4
TROWORLD TRUI
€230

DE LEIDING
Buyck Harm
30/12/1999

Studies: Industrieel ingenieur elektro mechanica
Functie binnen +13: vipke, drank en carnaval
Favoriete kleur tractor: Frambroze roze
Eerste vraag die ik iemand stel als ik die
persoon ontmoet: Wa voor kleur tractor
ebde gij ?
Guilty pleasure: Mensen die sukkelen
met het opplooien van smijt tentjes.
Duurste item in mijn kleerkast ( met
prijs erbij): winterjas element 130€
Vlamynck Axel
25/05/2001

Studies: E-Bike
Functie binnen +13: drank en lokaalmeester/hygiëne
Favoriete kleur tractor: rozegeel met het
hoofd van Anuna De Wever erop
Eerste vraag die ik iemand stel als ik die
persoon ontmoet: Boiten me poulekes?
Guilty pleasure:
Duurste item in mijn kleerkast ( met
prijs erbij): carhartt jas 120 euro

n

Plouy Milan
16/03/2001

Studies: Biomedische wetenschappen
Functie binnen +13: jeugdraad, vipke en
fuif
Favoriete kleur tractor: moccasin geel
Eerste vraag die ik iemand stel als ik die
persoon ontmoet: ik heet Milan, hoe
heet ben jij?
Guilty pleasure: meezingen met de
grootste kleinkunst klassiekers
Duurste item in mijn kleerkast ( met
prijs erbij): Buval shirt 5€

Vancompernolle
Charles
11/08/1998

Studies: Bachelor Bouw
Functie binnen +13: PR, Website, +16leiding
Favoriete kleur tractor: Rood, met groene fantasietjes
Eerste vraag die ik iemand stel als ik die
persoon ontmoet: waarom kunnen olifanten nie springen?
Guilty pleasure: FC De Kampioenen en
Samson&Gert bingewatchen
Duurste item in mijn kleerkast ( met
prijs erbij): Winterjas (ticketje is kwijt)
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DE LEIDING
De Brauwere
Maarten
17/10/2001

Studies: Bachelor secundair onderwijs,
keuzevakken Engels/geschiedenis
Functie binnen +13: PR, website en bezinning
Favoriete kleur tractor: Geel met wit dak
en goudkleurige achterkant bedekt met
een motief van bloemetjes en sterretjes
Eerste vraag die ik iemand stel als ik die
persoon ontmoet: Why are you running?
Guilty pleasure: The place, het pleintje en
norwich city
Duurste item in mijn kleerkast ( met prijs
erbij): Tommy Hilfiger trui 100 euro

Compernolle
Mats
25/12/1999

Studies: Accountancy-fiscaliteit
Functie binnen +13: kassa en +16 leiding
Favoriete kleur tractor: violet, de kleur
van mijn woody pyjama
Eerste vraag die ik iemand stel als ik die
persoon ontmoet: ik stel de eerste vraag
niet
Guilty pleasure: Dansen op de muziek
van high school musical met mijn woody
pyjama aan
Duurste item in mijn kleerkast ( met
prijs erbij): Mijn tweedehands woody
pyjama van ne euro
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+13 ZOEKT
 Tennisballen
 Werkende Kerstverlichting

 CD’s

Indien uzelf of u weet heeft van mensen die iets weggooien of op overschot hebben wat op onze lijst
staat of waarvan u vermoedt dat we het eventueel
zouden kunnen gebruiken. Kunt u dit altijd laten weten op het emailadres van een leiding persoonlijk, via
vipke@plusdertien.be of door ons te contacteren op
het volgend nummer 0489196470
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startactiviteit
Dag plussers
Op woensdag 28 aug zat iedereen weeral te popelen voor de startactiviteit. Vooral alle nieuwe
leiding die vandaag hun eerste activiteit gaven.
We verzamelden om 9u aan het lokaal en gingen
daarna naar het speelplein bij de Westakker.
Daar hebben we enkele leuke teamspelletjes gespeeld, zoals 10-bal en doodskistje, en zo zat de
voormiddag er weeral op. Na een mooie bezinning door Maarten en Pieter, gingen we eten. Enkelen van ons hebben de groep even moeten
verlaten om hun schoolboeken te halen
. Toen
ze terug kwamen hebben we levend stratego gespeeld. Toen de eerste ronde gespeeld was,
speelden we nog een ronde, daarna nog een, en
nog een, en nog een, en nog een en Jarre bleef
niet tegen zijn verlies kunnen. Toen we na 2,5
uur stratego eindelijk klaar waren was het alweer
bijna tijd. Dus hebben we nog een van Achiel zijn
lievelingsspelletjes gespeeld, namelijk boomverkrachtertje. Daarna zijn we
terug huiswaarts gekeerd.
En de dag zat er weer op!
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SPELLETJE
Help jij Boma naar zijn
Bomaworst?
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PLUS ZESTIEN
Dit jaar mogen we maar liefst 14
nieuwe +16-leden verwelkomen
namelijk: Noor, Nette, Miel, Evy,
Victor, Lara, Febe, Laurena, Noor,
Florian, Marte, Emmy, Kyara en
Lies

Zoals je ziet is de +16-groep enorm
uitgebreid dit jaar en dat zorgt
voor een heel interessante en gevarieerde groep die sowieso zal
leiden tot een enorm succes dit
jaar.
KOMENDE A CT IVITEITEN



Barmoment jeugdfeesten

13 september 2019



Avondactiviteit

27 september 2019



Barmoment

11 oktober 2019



Dag van de jeugdbeweging

18 oktober 2019
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Alle foto’s en vipkes kan
je altijd online
raadplegen

kleurplaat

www.plusdertien.be

Werkten mee aan deze editie van ’t VIPke:
Harm Buyck, Milan Plouy, Alle leiding,
Gezet naar een ontwerp van Yasmine Vanderstraeten
Foto’s: Leiding +13
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