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WELKOM! 

www.plusdertien.be 

Dag allerliefste lidjes 

De zomervakantie zit er jammer genoeg weer 

op en we moeten terug naar school. Maar 

wees niet getreurd want het einde van de zo-

mervakantie betekent een nieuw werkjaar van 

+13 en daar kijkt iedereen natuurlijk naar uit.  

Voor de nieuwe lidjes alvast welkom in ons 

maandelijks boekje ‘t vipke. Hierin zullen jullie 

iedere maand alles kunnen lezen wat er ge-

beurt is, wat er zal gebeuren, wat de leiding 

uitspookt …. En nog veel meer.  

In dit eerste vipke van het werkjaar worden jul-

lie leiding voorgesteld. Verder lees je ook nog 

eens wat er op de activiteiten gebeurd is en 

dat verteld door een zeer lief lidje die hierover 

een tekstje geschreven heeft. 

 

Veel leesplezier en tot de volgende activiteit !! 

Groetjes 

De leiding xoxo 
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PROFICIAAT!  

Uiteraard zetten we opnieuw de jarigen in de 

bloemetjes en in september  mogen deze       

knallers genieten van hun speciale dag!  

 Leidster Caitlin          03/09 

 Noor Vanwynsberghe    18/09 

VOORSTELLING HOOFDLEIDING 
 

Milan Plouy 
 

 

 

Verjaardag:  
16 maart van het gezegende jaar 2001  
Functie? 
Hoofdleiding, jeugdraad en +13 feest 
Studie? 
2e bachelor Biomedische laboratorium-technologie Howest 
Brugge campus Rijselstraat 5  
Hoelang zit je al in +13? 
Nu 9e jaar, en het wordt steeds beter xp  
Domste moment in je leven: 
Tegen een muur gelopen in LO toen ik in het middelbaar zat. 
Welke smurf past bij jou en waarom? 
SUPERMURF, gewoon omdat ik super ben  
Wat is jouw verborgen talent? 
Hyperlaxiteit  
Wat is jouw favoriete karaoke lied? 
Major Tom (Völlig losgelöst) van Peter Schilling  
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DE LEIDING 
 

Harm Buyck 
 
 
 
 
 
 

Verjaardag: 30/12/1999 
Functie?  Lokaal, drank, vipke 
Werk? Project ingenieur elektrotechniek bij 
EEG Gullegem 
Hoelang zit je al in +13? 10j of is het al 11? 
Domste moment in je leven: 
Halfuur zitten zoeken achter een legoblokje 
dat ik de hele tijd al vasthad. 
Welke smurf past bij jou en waarom? 
Grote smurf, omdat ik al het langst in +13 zit 
en dus de meest verstandige. Of da zou toch 
zo moeten zijn xp 
Wat is jouw verborgen talent? 
Het verbergen van talent. 
Wat is jouw favoriete karaoke lied? 
Iedere Carnaval– en Vlaamse plaat 

 

                                                Pieter Bossuyt 

                                     
 
 
 
 
 

Verjaardag: 17/02/2001  
Functie? Voorzitter, lokaal  
Studie? Mysterie xp  
Hoelang zit je al in +13? Nu mijn 5de jaar  
Domste moment in je leven: 
Scoutslokaal dansje placeren if you know you 
know  
Welke smurf past bij jou en waarom? 
Brilsmurf, duuuh  
Wat is jouw verborgen talent? 
Axel int zak zetten hehe  
Wat is jouw favoriete karaoke lied? 
Pokemon theme song!  

 
  
 

Gilles Devos 

 
 
 

 
 

Verjaardag: 9/12/1999 
Functie? Materiaal en bezinning 
Werk? Tuinen Vantomme ploegbaas 
Hoelang zit je al in +13? Kdenk 9 jaar 
Domste moment in je leven: 
Omvergereden worden door een heftruck.  
Welke smurf past bij jou en waarom? 
Natuursmurf: ik hou van de natuur, ik heb er 
ook over gestudeerd.  
Wat is jouw verborgen talent? 
Die moet ik nog ontdekken. 
Wat is jouw favoriete karaoke lied? 
Katy Perry i kissed a girl  

 

 Ward Cottenier 

 
 
 
 

 
 
 

Verjaardag: 9 juli 2001  
Functie? Materiaal en +16leiding  
Studie? Energietechnologie vives kortrijk  
Hoelang zit je al in +13? 8ste jaar 
Domste moment in je leven: 
Herexamens hebben int middelbaar  
Welke smurf past bij jou en waarom? 
Lolsmurf omdak graag leute maak  
Wat is jouw verborgen talent? 
Muziek spelen  
Wat is jouw favoriete karaoke lied? 
Laat de zon in je hart  
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DE LEIDING 

                                      
Axel Vlamynck 

 
                           
 
 
 
Verjaardag: 25/05/2001  
Functie? Kassa, +16 leiding, Drank  
Studie? Verpleegkundige  
Hoelang zit je al in +13? Al 8 jaar 
Domste moment in je leven: Ik ging naar 
de winkel achter boodschappen maar was 
vergeten wat ik moest kopen dus ben ik 
terug gefietst om het te vragen i.p.v. naar 
huis te bellen....  
Welke smurf past bij jou en waarom? 
Verpleegsmurf omdat ik verpleegkunde 
studeer.  
Wat is jouw verborgen talent? 
Ik drinken rap kan opdrinken.  
Wat is jouw favoriete karaoke lied? 
Atje voor de sfeer  
 

 
Caitlin Depreitere 

 
 

 
 
 
Verjaardag: 3 september 2002  
Functie?  
Kassa, +16 leiding, pr en website  
Studie? Lager onderwijs  
Hoelang zit je al in +13? 5 jaar  
Domste moment in je leven: 
Verkeerde tekst opzeggen tijdens een 
optreden. 
Welke smurf past bij jou en waarom? 
Smurfin, enigste meisje in de leidings-
bende  
Wat is jouw verborgen talent? 
Een kletskous zijn  
Wat is jouw favoriete karaoke lied? 
Leef  

                        
 

 
 
 
 
 
Verjaardag: 8/10/2002  
Functie? Materiaal, bezinning, carnaval, 
Pannekoekenslag, lokaalmeester  
Studie? Graduaat elektro mechanica  
Hoelang zit je al in +13?  
Keb geen flauw idee een stik of 5?  
Domste moment in je leven: 
Niet eerder in +13 komen. 

 
 
Wout Verstraete 
 
 
 
 
Welke smurf past bij jou en waarom? 
Opper smurf. Ik ben groot en heb een 
mooi overzicht hierdoor  
Wat is jouw verborgen talent? 
Leidings cola's opendoen me vanalles en 
nog wa.  
Wat is jouw favoriete karaoke lied? 
Melke melke melke  
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 STARTACTIVITEIT 20/08 
Dag lieve plussertjes 

De startactiviteit zit er alweer op! De sfeer zat er zoals gewoonlijk vanaf het begin 

al in. We verwelkomden een paar nieuwe lidjes, super tof natuurlijk  .  

Het spel ging vandaag (vrijdag 20 augustus) door in het Groene Lint in Gullegem. 

We werden verdeeld in twee grote groepen, team Duitsland en team Italië. De 

bedoeling van het spel was eigenlijk om de lyrics van het liedje van de tegenstan-

der zo correct mogelijk op te schrijven.  

De tekst konden we aflezen door kroonkurkjes of knikkers te verzamelen tijdens 

een super tof staartenspel. Daarna speelden we nog eventjes    baseball om de 

laatste puntjes te    verzamelen.  

Nu was het alweer tijd om terug te keren naar het lokaal. Ten slotte mochten   

beide teams het liedje van hun tegenstander zingen. We haalden ons zangtalent 

even naar boven en zongen uit volle borst mee met ‘99 Luftballons’ en ‘….’.     Op-

nieuw een geslaagde start van een nieuw jaar vol plezier en leute  .  

 

Tot de volgende keer,  

Groetjes Laurena 
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  STARTACTIVITEIT 25/08 

Halloooooo  

Ook op woensdag was er een startactiviteit, en dit keer duurde deze zelf een 

hele dag :0. We startten de dag met een wandeling naar het tropische berge-

len. Daar begon de dag met een kennismakingsspel met een touw. Het touw 

werd telkens doorgegeven aan iemand verschillend, en die persoon moest 

zich dan voorstellen. Uiteindelijk moesten we dan uit de gecreëerde knobbel 

zien te raken. Het was fijn om nieuwe lidjes te leren kennen. 

Daarna speelden we het kwartet-spel. Het is de bedoeling om voorwerpen uit 

een andere teams kamp te stelen en een kwartet te vormen met vier dezelfde 

voorwerpen. Hoe meer kwartetten, hoe meer punten. Dit spel won mijn team 

natuurlijk met grote voorsprong op de andere teams.  

Voor het middagmaal was er een korte bezinning. Deze stond opnieuw in het 

kader van elkaar leren kennen. We moesten elke twee positieve en negatieve 

kenmerken van onszelf opschrijven. Dan moesten we deze 2 kenmerken van 

anderen linken aan de juiste persoon.  

Na het middagmaal speelden we een stratego-spel. Iedereen kreeg een rol 

toegewezen. Hoe hoger je rol, hoe meer mensen je kon verslaan. Het doel van 

het spel was om de vlag uit het andere teams kamp te stelen. Na heel wat 

klauterwerk door de bomen slaagde mijn team 

er opnieuw in het andere team keihard in te 

maken na een spannend spel.  

We sloten de dag af met wat kalmere spelletjes 

zoals weerwolven en stapelbedje. En toen reis-

den we terug naar het lokaal, waar de activiteit 

afgesloten werd.  

Hooggeachtend Victor  
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 STARTACTIVITEIT 27/08 
Hallo beste (nieuwe) lidjes 

vrijdagavond stond er weer een supertoffe startactiviteit gepland van +13! 

Het was de eerste activiteit waar ik bij was dit jaar en der waren 8 nieuwe lid-

jes waarvan dak er zelfs 2 een beetje ken dus kwas heel content :) .  

De leiders hadden natuurlijk weer een leuk spel voor ons voorbereid waar 

zelfs een toneeltje aan te pas kwam haha et trok op nie veel ma ze doen un-

der best e :). Anyways we waren in 4 groepjes verdeeld en de bedoeling was 

dawe gullegem ‘veroverden’. Er waren 4 plaatsen waar er iemand zat van de 

leiding waar we opdrachtjes moesten doen en geld moesten betalen om dat 

gebied te kunnen claimen. Ge moest zo lang mogelijk de gebieden behouden 

om te kunnen winnen. Achteraf telde de leiding alle minuten op van elk 

groepje en degene  die het langst de gebieden had ‘veroverd’ da was dan de 

winnaar.  

Ik zat samen me Miel, Freek en Tuur in een groep en tuurke had blijkbaar veel 

zin om te lopen want hij vroeg overal om een loopspel. Khad daar zelf nie veel 

zin in ma twas chill want tuur deed bijna altijd heel de opdracht terwijl dat 

miel, freek en ik een beetje aant babbelen waren lol. Dan had je nog Caitlin 

waar we geld konden verdienen en we hebben er natuurlijk ook gestolen als 

ze nie keek (jahh, wa verwacht je van ons eh we doen da alsan e) en vals spe-

len is ook spelen natuurlijk.  

Ge kon bij haar ook weer leventjes halen voor als dienen ambetanterik ge-

naamd Harm ons kon tikken en ze afpakte. Voila da 

wast spel en uiteindelijk was ons groepje 2de. 

Kmoest ook nogke duidelijk vermelden van victor da 

hun team gewonnen is dus aub ViKtor. Ma twas dus 

zoals altijd weer een leuke activiteit en kverlang al 

tot de volgende wihh.  

Allee doei e  
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Plus Achttien 

Dit jaar hebben we ook een nieuw onderdeel binnen +13. Naast de 

+13 en de +16 hebben we nu ook de +18. De +18 is er omdat de  

leden die normaal nu leiding werden door corona niet echt konden 

genieten van hun +16 jaren. Doordat ze nu +18 zijn geworden kun-

nen ze nu toch nog genieten van hun “verloren” +16 jaren. Daar-

naast zullen de +18 ook al enkele taken opnemen die ze zouden 

doen als leiding om zo toch nog de brug te maken tot het leiding 

zijn. 

 Frigo 

 Verfborstels 

 Plamuurmessen 

Indien uzelf of u weet heeft van mensen die iets weg-

gooien 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 we-

ten op het emailadres van een leiding persoonlijk, via  

vipke@plusdertien.be of door ons te contacteren op 

het volgend nummer 0489196470 

+13 ZOEKT 

mailto:vipke@plusdertien.be
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Trooper 
Jaja ook +13 heeft een trooperpagina maar wat is dit nu juist ? Nu willen wij jullie 

even kort het nut en gebruik van Trooper uitleggen. 

Hier is even de korte uitleg: 

Trooper is een digitaal platform waarmee consumenten geld inzamelen voor hun 

favoriete vereniging door online te shoppen. Elke vereniging krijgt een eigen 

Trooperpagina met links naar bekende webshops, zoals JBC, Torfs, Coolblue, 

Booking.com, Cheaptickets, Apotheek Online, enzovoort. Al wie via die weg surft, 

verdient gemiddeld 5 procent per aankoop voor zijn/haar vereniging, zonder zelf 

één euro extra te betalen. Momenteel wordt al dagelijks voor duizenden euro’s 

geshopt via Trooper, ten voordele van meer dan 250 verenigingen. 

Ook wij, +13 Werking Gullegem, zijn lid van Trooper! Maar hoe kan je ons nu 

steunen? Ga naar: https://www.trooper.be/plusdertien 

Op deze pagina kan je een trooperbot downloaden voor Chrome of Mozilla Fire-

fox. Zo krijg je op iedere website die door Trooper ondersteunt wordt een mel-

ding, zodat je nooit vergeet aan ons te denken   ! Je kan iedere keer bij online 

aankopen naar onze trooper pagina gaan en via hier naar de webshop naar keuze 

gaan. 

Hieronder vindt je enkele foto's. Telkens is er in het groen omcirkelt waar je best 

op duwt eens je op de website komt. De eerste foto is op de Trooper pagina van 

+13 en de tweede foto is op een site die ondersteunt is door Trooper, namelijk 

MediaMarkt. 
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SPELLETJE 
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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 

 17 september  

 Avondactiviteit 

 16 oktober  

 

 

FUIFKALENDER 

Friday beats Vrijdag 10/09 Tinnekesfeesten 

Jeugdfeesten Zaterdag 18/09 Kerkeputje 

Jeugdfeesten familie-

dag 
Zondag 19/09 Kerkeputje 

Oktoberfest Wevelgem Zaterdag 2/10 Vijverhof 

Mexican rave party Zaterdag 2/10 JC Ten Goudberg 

Jaja het is van da, het doet een beetje raar maar na bijna 2 jaar kun-
nen we terug een fuifkalander in het vipke zetten. Al zijn de fuiven 
nog niet helemaal als tevoren, is onze knaldrang ontzettend groot. 
Hieronder zie je dus de komende fuiven/festivals/partys/…, zet deze 
maar in je agenda als die knaldrang bijna aan het ontploffen is !!!  
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Werkten mee aan deze editie van ’t VIPke: 

Harm Buyck, Kyara Spriet, alle leiding, Laurena Parmentier, 

Victor Verhelst en Marthe Nuyttens 

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 


