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Komende activiteiten In dit vipke: 

• Voorstelling leiding 

• Startactiviteiten 

• Pannenkoekenslag 

• Dag in het leven van Jorre 

1 oktober: pasdag 

8 oktober: pannenkoekenslag 

14-16 oktober: ledenweekend 

www.plusdertien.be 



Inleiding 

Hallo liefste lidjes en ouders 

 

De startactiviteiten zitten er weer op en de toon voor het nieuwe werkjaar is gezet. Het 

wordt weer een jaar vol leuke activiteiten, grappige momenten, lekker middageten, en 

uiteraard een fantastisch weekend en kamp! 

Op de volgende pagina’s stellen we de nieuwe leiding voor en kijken we terug op de 

recente startactiviteiten. We leggen ook pannenkoekenslag en Trooper uit. 

Ten slotte heten we als leidingsgroep graag de nieuwe leden welkom. 

 

De leiding is helemaal klaar voor het nieuwe werkjaar, hopelijk jullie ook! 

Plus dertien zoekt 
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 email-

adres van een leiding persoonlijk, via         

vipke@plusdertien.be of door ons te contac-

teren op onze sociale media. 

Advertentie 

Gezochte voorwerpen: 

•Frigo 

•Diepvries 

•Hout 

•Verf 

•Penselen 



Voorstelling leiding 

Naam: Miel Pieters 

Geboortedatum: 11 april 2003 

Studierichting: industrieel ingenieur machine– en productie-

automatisering 

Functies: hoofdleiding, lokaal, jeugdraad 

Favoriete +13-spel: drugssmokkelspel, daarbij kan je veel valsspelen 

Favoriete nummer: hotel california 2013 remastered 

Beste mop: mijn haar voor 2020 

Nutteloze superkracht: de deuren van het lokaal in 1 keer openkrij-

gen 

Naam: Victor Verhelst 

Geboortedatum: 9 februari 2003 

Studierichting: leerkracht biologie en PAV 

Functies: drank, materiaalheer, vipke 

Favoriete +13-spel: kruisvlag, ik denk dat ik supergoed ben 

Favoriete nummer: 23 

Beste mop: wanneer koop je best een thermometer? In de winter, 

dan staan ze het laagst! 

Nutteloze superkracht: ik kan stiekem vliegen maar ik heb enorme 

hoogtevrees dus ik durf het niet 

Naam: Noor Vanwynsberghe 

Geboortedatum: 18 september 2003 

Studierichting: toegepaste architectuur 

Functies: PR en ledenwerving 

Favoriete +13-spel: postjesspel, er is veel variatie 

Favoriete nummer: iris van de goo goo dolls 

Beste mop: Weet jij waar bananen groeien? Aan een bananen-

boom? Zie je, ik wist dat ik het aan een aap moest vragen! 

Nutteloze superkracht: met mijn stembanden mensen hun oren 

pijn doen zonder ze dat willen 



Naam: Laurena Parmentier 

Geboortedatum: 15 mei 2003 

Studierichting: communicatiemanagement 

Functies: kassa, bezinning, PR 

Favoriete +13-spel: stadsspel, er zijn raadsels en je moet zot doen 

Favoriete nummer: reckoning song 

Beste mop: wat voor kleren draagt een clown? Een lolbroek en 

een grapjas 

Nutteloze superkracht: ik kan heeeeeeeel lang slapen :) 

Naam: Axel Vlamynck 

Geboortedatum: 25 mei 2001 

Studierichting: verpleegkunde 

Functies: kassa, drank, lokaalmeester 

Favoriete +13-spel: harde pleinspelen, het is intensief 

Favoriete nummer: go acid used remix 

Beste mop: ik heb geen mop dit komt bij toeval 

Nutteloze superkracht: ik kan overal slapen waar ik wil 

Naam: Marte Courtens 

Geboortedatum: 21 april 2003 

Studierichting: verpleegkunde 

Functies: materiaal, bezinning 

Favoriete +13-spel: nachtspel op kamp, SUPERSPANNEND! 

Favoriete nummer: elk lied gespeeld door een bugel 

Beste mop: https://upcoming.nl/artikel/481130/12-flauwe-mopjes 

Nutteloze superkracht: elastische, plooibare vingers! 

Naam: Kyara Spriet 

Geboortedatum: 3 april 2003 

Studierichting: leerkracht lager onderwijs 

Functies: +16-leiding, vipke, ledenwerving 

Favoriete +13-spel: ramspel, ik kan er al mijn energie in kwijt 

Favoriete nummer: momenteel ferrari 

Beste mop: welke taal spreekt een vaatwasser? Servies 

Nutteloze superkracht: enorm veel kunnen draaien met mijn ogen 



Naam: Florian Turpyn 

Geboortedatum: 11 april 2003 

Studierichting: energietechnologie 

Functies: CARNAVAAAL, +16-leiding, lokaalmeester, materiaalheer 

Favoriete +13-spel: ramspel, want er is bloed, zweet en tranen 

Favoriete nummer: goodbye, ciao, ciao 

Beste mop: kzin goan werken zei de boer, en ie ging ip hayday 

Nutteloze superkracht: door mijn wekkers slapen 

Naam: Jorre Plouy 

Geboortedatum: 27 december 2002 

Werk: orderpicker bij districo Gullegem 

Functies: +16-leiding, lokaalmeester 

Favoriete +13-spel: ramspel, ik kan er me helemaal in uitleven 

Favoriete nummer: sing for the moment 

Beste mop: het is groen en eet een lollie? Kermit de likker 

Nutteloze superkracht: al mijn vingers en tenen apart kunnen 

kraken 

Naam: Wout Verstraete 

Geboortedatum: 10 oktober 2002 

Studierichting: elektromechanica 

Functies: carnaval, materiaal, lokaal 

Favoriete +13-spel: ramspel, je kan je volledig laten gaan 

Favoriete nummer: bru-c you & i 

Beste mop: tleven is vo de rappe zei de boer, en ie trekte zn trek-

teur in twjide 

Nutteloze superkracht: fluiten bij het in en uitademen 

Naam: Febe Verhaege 

Geboortedatum: 25 september 2003 

Studierichting: industrieel product ontwerpen interieurdesign 

Functies: jeugdraad en ledenwerving 

Favoriete +13-spel: alle spelletjes met +13 

Favoriete nummer: test drive van hoe tem je een draak 

Beste mop: wat is het toppunt van positiviteit? In de gevangenis 

zitten: “We gaan nog niet naar huis, …” 

Nutteloze superkracht: tekenen 



Naam: Pieter Bossuyt 

Geboortedatum: 17 februari 2001 

Werk: herman parts 

Functies: voorzitter, +16-leiding, jeugdraad 

Favoriete +13-spel: stofzuigertje, omdat ik altijd moet lachen met 

iedereen die bang is van leidster Axelle 

Favoriete nummer: witte was 

Beste mop: wat is het favotiete fruit van Beethoven? Banananaaaa 

Nutteloze superkracht: door alles kunnen slapen 

Pannenkoekenslag 

Op zaterdag 8 oktober vindt onze jaarlijkse pannenkoekenslag opnieuw plaats. Jullie 

worden verwacht om 9u aan ons lokaal met goede wandelschoenen en een lunch-

pakket. Het einde is voorzien om 17u. 

 

Als lid kunnen jullie deelnemen aan de voorverkoop. Hiervoor krijgen jullie een brief die 

je kan invullen. Die brief moet dan voor 7 oktober in de brievenbus van ons lokaal, of bij 

leider Miel of Pieter, binnengebracht worden. 



Startactiviteit 19/08 

Hoi pipeloi liefste plussertjes! 

 

Op 19 augustus vond de allereerste activiteit van het nieuwe jaar plaats. En wat heb-

ben we ons geamuseerd! 

Eerst maakten we kennis met een toffe bende aan nieuwe lidjes. We hebben daaruit 

geleerd dat de smaak in snoep enorm verdeeld is onder ons. 

Nu kon de avond pas echt beginnen! Verdeeld in groepjes streden we in het smurfen-

bingospel tegen elkaar. Alle smurfen waren ontvoerd door Gargamel, en het was onze 

taak om er zoveel mogelijk terug te vinden. Dit konden we doen door opdrachtjes met 

succes uit te voeren bij de leiders. Zo konden we de smurfen afvinken van onze kaart en 

een smurfenbingo maken! Maar als je getikt werd door één van Gargamels handlan-

gers, werd er een smurf verwijderd van je kaart.☹ Gelukkig kon je ook nog jokers verza-

melen door een zoentje te geven aan alle vrouwelijke leiding, of door er eentje te vra-

gen aan alle mannelijke leiding. Die jokers mocht je dan inzetten op een verwijderde 

smurf en toch bingo halen. En natuurlijk sleepte mijn team de overwinning binnen!  

Wat was het een spetterend begin van een jaar vol plezier! Meer van dat graag   

 

Kusjes & knuffels, 

Janne 



Startactiviteit 24/08 

Daaaag plussertjees  

 

Op woensdag 24 augustus was het dan zover, de 2de startactiviteit waarop iedereen 

eens mocht komen meegenieten van de gezellige sfeer in onze jeugdbeweging.  

Om 9uur verzamelden we aan het lokaal om daarna gezamenlijk naar Bergelen te stap-

pen. Daar aangekomen werden we overdonderd door een fantastisch toneeltje van 

de leiding waaruit duidelijk werd dat het thema van de dag ‘ruzie in het bos’ was (of 

zoals leider Jorre het wilde noemen ‘ket in de keet’).   

In de voormiddag speelden we verschillende spelletjes zoals de vroege pakken de late, 

doodskistje en ramspel. Op die manier konden we aan de dieren bewijzen dat we een 

hulp konden zijn in hun gevecht.  

Na het middageten en de bezinning waarbij we aan iedereen een complimentje ga-

ven, begon het echte gevecht. We werden verdeeld in 4 teams, de knalrode katten, 

de beige beren, de heldergroene honden en de gele geiten. We speelden levende 

Stratego waarbij je sterkte werd bepaald door de muziek die speelde in het centraal 

kamp. Na een slopende strijd wonnen de gele geiten met een mooie voorsprong dank-

zij de hulp van de heldergroene honden.  

Toen de witte vlag eindelijk over het slagveld wapperde keerden we met zijn allen moe 

maar voldaan terug naar thuis.  

 

Xxx  

Floor 



Startactiviteit 26/08 

Op dag drie van de startactiviteiten waren er weer veel nieuwe gezichten aanwezig. 

Vandaag gingen we naar beregelen put om weer leuke spelletjes te spelen. Maar voor 

we konden vertrekken moest iedereen weer een mooie oranje fluohesje aandoen. Een-

maal aangekomenen was er weer een origineel toneeltje door leiding 20 cola’s (Axel) 

en joje (Jorre). Er was weer ruzie tussen die twee over wie er het meeste doet en de bes-

te is. Wij werden daarom in 2 groepen verdeeld om te bewijzen wie er nu werkelijk de 

beste is. De bedoeling was om te strijden tegen de andere groep om zo aardappelen 

te verdienen voor het eindgevecht.  

 

Het eerste spel was ram spel, hiervoor hadden we geen schapen nodig maar in dit spel 

is het de bedoeling dat er een team aan de kant staat waarvan om de zoveel secon-

den er een iemand het veld over probeert te lopen. Het team in het veld moet ze dus 

tegen houden. Als iedereen in het veld ligt of aan de overkant is, dan hebben de men-

sen in het veld nog enkele seconden om zich los te wrikken en aan de overkant te gera-

ken. Na 2 keer spelen en dus omwisselen was het team van Axel gewonnen met een 

verschil van 1 persoon meer die over raakte. Dus dit team kreeg dus extra aardappelen.  

 

Hierna gingen we het tussen twee stoelen spel spelen of zoals Florian zou zeggen bey-

blade. Jorre stond geblinddoekt tussen 2 stoelen en hier is het de bedoeling dat je over 

onder of tussen de stoelen gaat zonder dat Jorre je aanraakt, anders ben je er aan en 

moet je aan de kant. Op het einde was het spannend want er was van beide teams 

nog 1 persoon over, uiteindelijk zijn die beide getikt geweest door Jorre dus niemand 

kreeg een extra aardappel.  

 

Het volgende spel was kruisvlag waar er 2 vlaggen achter een berg lagen in plaats van 

de korte route te mogen nemen was het extra moeilijk want we moesten rond of op de 

berg lopen. Typisch dat de leiding het ons nog moeilijker maakt. Nadat het team van 

Axel 2 maal verloor en een van de leden een schorpion dive in de grond deed kreeg 

het team van Jorre ook enkele aardappelen.  

 

Ten slotte was er nog een klassieker in de +13, baseball in dit spel won het team van 

Axel zij kregen dus nog extra aardappelen. Na al deze spelletjes was het tijd voor een 

echt gevecht de oudste leden moesten de aardappelen in schijven snijden en de ie-

dereen kreeg ook een dunne pvc buis, om hiervan een dodelijk wapen te maken, hoef 



Na al deze spelletjes was het tijd voor een echt gevecht de oudste leden moesten de 

aardappelen in schijven snijden en de iedereen kreeg ook een dunne pvc buis, om hier-

van een dodelijk wapen te maken, hoef je alleen maar de pvc buis in de schijf te du-

wen totdat een rondje van de aardappel in de buis zit en dan gebruik je de buis als een 

blaaspijp. De twee teams moesten dan een vlag uit elkaars kamp proberen te halen 

zonder geraakt te worden door de aardappelbrokjes als je was geraakt dan moest je 15 

seconden tellen in jou eigen kamp. Nadat de vlag van team Axel 1 keer was afgepakt 

was en die van team Jorre ook was het tijd om terug naar het lokaal te gaan. Beide 

teams waren dus even goed en Jorre en Axel werden terug goede vrienden. 

Het was dus weer een geslaagde activiteit waarbij we ons weer geamuseerd hebben. 

 

Jannes 



Trooper 

Ook +13 heeft een Trooperpagina, maar wat is dit nu juist? Hier is even de korte uitleg: 

Trooper is een digitaal platform waarmee consumenten geld inzamelen voor hun favo-

riete vereniging door online te shoppen. Elke vereniging krijgt een eigen Trooperpagina 

met links naar bekende webshops, zoals JBC, Torfs, Coolblue, Booking.com, Cheap-

tickets, Apotheek Online, enzovoort. Al wie via die weg surft, verdient gemiddeld 5 pro-
cent 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 Firefox. Zo 

krijg je op iedere website die door Trooper ondersteunt wordt een melding, 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.  

We zouden het enorm appreciëren als je trooper gebruikt om +13 financieel te steunen! 



Dag in het leven van: 

Jorre 

Beste plussers, 

 

Vandaag was een bewogen dag. 

Om 6u ging mijn wekker al af. Een beetje veel te vroeg aangezien het vrijdag is. 

Niets aan te doen, toch maar opstaan en mij opfrissen voor weer een nieuwe werkdag 

(gelukkig maar een halve lol). 

Daarna heb ik fruitsla gegeten die mijn mama gemaakt had. Shout out naar mama. 

 

Op mijn werk heeft een van de jobstudenten een volledige pallet met allemaal verschil-

lende dranken laten vallen en alles was net. Dus natuurlijk hebben we er eerst 10 minu-

ten mee gelachen voor we hem hielpen met opruimen. 

 

In de middag kwam ik thuis en heb ik krokante kipfilet gegeten met zoetzure saus en 

rijstr. Daarna heb ik mij meteen gewassen omdat ik om 14u een sollicitatiegesprek had. 

Deze ging supergoed en ik mocht de maandag erna al starten. Jammer genoeg stond 

de job mij niet aan want het was wel een mooi loon, maar toch heb ik de job gewei-

gerd en blijf ik werken waar ik nu werk 

 

Hierna ben ik naar onze allereerste activiteit van ons werkjaar geweest. De enige start-

activiteit die ik nie hielp organiseren dus lekker spannend. 

De activiteit liep super vlot en we hadden dik veel plezier. 

Er waren super veel nieuwe leden die ik nog niet kende 

maar ze zagen er een voor een super toffe gastjes uit.  

 

Na de activiteit bleven de rest van de leiding en ik nog 

eentje drinken en hebben we nog een gezelschapsspel 

gespeeld en daarna ben ik mijn bedje in gedoken 

 

Dat was mijn dag, hopelijk hebben jullie er evenveel van 

genoten als mij! 



+16-pagina 

Fuifkalender 

16-18 september: jeugdfeesten 

1 oktober: oktoberfest Wevelgem 

1 oktober: Mexican rave party 

Komende +16-activiteiten 

16 september: barmoment 

30 september: activiteit 

 

Een nieuw werkjaar, dat betekent natuurlijk nieuwe +16 activiteiten. Dit zijn activiteiten 

georganiseerd door en voor +16. Enkel +16 mag hier dus aanwezig zijn. In ‘t vipke vindt 

je zoals elk jaar een overzicht van de aankomende +16-activiteiten. 

 

Een nieuw werkjaar betekent ook een nieuw fuifseizoen. ‘t vipke voorziet jullie zoals ge-

woonlijk met de data van de aankomende fuiven! Zet deze fuiven dus asap in je     

agenda. 



Proficiat! 

 

Uiteraard zetten we opnieuw de jarigen in de bloemetjes en in september 

mogen deze knallers genieten van hun speciale dag! 

• Noor Vanwynsberghe: 18 september 

• Flore Vanpoucke: 21 september 

• Leandro Ryckaert: 23 september 

• Febe Verhaege: 25 september 

Kleurplaat 



Verbind de nummers 



Alle foto’s en vipkes kan je 

altijd online raadplegen 

op: 

www.plusdertien.be 

 

 

Andere +13 socials: 

 

Plusdertien 

 

Plus dertien werking 

Gullegem 

 

Werkten mee aan deze editie van ‘t vipke: 

 

Victor Verhelst, Kyara Spriet, Janne         

Vannieuwenhuyse, Floor Goethals, Jannes 

Dewispelaere, alle leiding 

 

Gezet naar het ontwerp van Victor        

Verhelst en Kyara Spriet 


