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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  

 

 Avondactiviteit 

Vrijdag  

8 september 2017 

 Pannenkoekenslag 

Zaterdag  

23 september 2017 

 Leidingsweekend 

29 september - 

1 oktober 2017 

 Pasdag 

Zaterdag  

7 oktober 2017 

WELKOM TERUG 

www.plusdertien.be 

Dag lieve plussertjes!  

 

De zomer zit er al op, maar niet 

getreurd want het nieuwe werkjaar 

van +13 staat voor de deur!  

We beloven er weer een  

spetterend jaar van te maken met 

heel wat leuke activiteiten,  

verrassingen, plezier, nieuwe vrienden …  

Er zullen ook dit jaar weer heel wat herinneringen gemaakt 

worden voor in jullie verzamelkist :)  

De leiding is er alleszins klaar voor, hopelijk jullie ook! 

 

 

We vliegen er alvast in met het eerste vipke in een NIEUW 

JASJE! Dit kan je ook steeds terug vinden op onze  

VERNIEUWDE site met nog heel wat andere interessante  

informatie, weetjes en foto’s. 
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PROFICIAAT!  

In het nieuwe vipke vergeten we uiteraard 

ook de jarigen niet! Zet die feestneus op en 

zing uit volle borst voor volgende jarigen!  

 Leider Achiel  2 / 09  

 Lies Labaere 18 / 09  

VOORSTELLING HOOFDLEIDING 
 

Folens Gillian  

24/11/1995 

 

 

 

 

 

 

 Studierichting: Lager Onderwijs 
 Bij mijn kippennuggets bestel ik  

volgende saus: BBQ-saus  
 Mijn gekste aankoop met €50 zou zijn: 

Foaneschoenen   
 Mijn favoriete knutselwerkje uit het 

lager was: Een zelfportret dat nog 

altijd bij ons thuis in de living hangt :D 

 

Plouy Arno  

24/02/1999 

 

 

 

 

 

 

 Studierichting: Mechanische  
vormgevingstechnieken  

 Bij mijn kippennuggets bestel ik  

volgende saus: Ik bestel geen  

kippennuggets  
 Mijn gekste aankoop met €50 zou zijn: 

Een schoendoos  
 Mijn favoriete knutselwerkje uit het 

lager was: Een propje gemaakt van 

papierplakband  
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Wist je dat: 

 We uitkijken om er weer een 

fantastisch jaar van te maken? 

 Het sowieso een fantastisch 

jaar zal worden? 

 We weer een hele toffe bende 

leden hebben?  

 We 4 nieuwe leiding mogen 

verwelkomen?  

 We een nieuwe +16-bende 

hebben dit jaar?  

 

FUIFKALENDER 

WALIBI SLOTACTIVITEIT 

Tinekes 

feesten 
7-11 sept Heule 

Jeugd 

feesten 
15-17 sept Gullegem 

Magix in the 

air x the end  

Zondag  

17 sept  

Nuba-R  

Kortrijk 

Spin the weel 
Vrijdag  

22 sept  
Den Osse  

10 years  

Reflex XL  

Donderdag  

28 sept 

JH Reflex  

Kortrijk 

Witter dan 

wit 
30 sept Den Osse  
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DE LEIDING 

 

Decroix Lynn  

17/11/1996  

 

 

 

 

 

 

 Studierichting: Geneeskunde 
 Functie(s) binnen +13: Vipke,  

+16 leiding 
 Bij mijn kippennuggets bestel ik  

volgende saus: BBQ-saus 
 Mijn gekste aankoop met €50 zou zijn: 

1000 kaasballetjes   
 Mijn favoriete knutselwerkje uit het 

lager was: Onze mama die we in klei 

moesten naboetseren, een cadeau-

tje voor moederdag. Het ding was 

uiteindelijk zo lelijk dat het zelfs in de 

slaapkamer van de mama niet over-

leefde en plotseling 'verdwenen' 

was ;) echte moederliefde...  

 

Debuyck Ellen 

27/04/1998 

 

 

 

 

 

 

 Studierichting: Biomedische  
laboratorium technologie  

 Functie(s) binnen +13: Vipke, PR 
 Bij mijn kippennuggets bestel ik  

volgende saus: Puur natuur :)  
 Mijn gekste aankoop met €50 zou zijn: 

Eerst zou ik die €50 onder mijn matras 

verstoppen en 2 jaar bijhouden om 

daarna naar het casino te gaan in de 

hoop aan €5 000 000 te komen, waar-

mee ik dan een kasteel koop zodat 

mijn droom als Prinses toch uitkomt.   

 Mijn favoriete knutselwerkje uit het 

lager was: Een genaaid hartjeskussen 

voor Moederdag  

 

Vanderstraeten  

Yasmine 

27/12/1995  

 

 

 

 

 

 Studier icht ing: Afgestuurd als  

Bachelor in de Orthopedagogie en 

als Leraar Secundair Onderwijs 

 Functie(s) binnen +13: Vipke, +16 

 Bij mijn kippennuggets bestel ik  

volgende saus: zoetzure saus of mayo 

 Mijn gekste aankoop met €50 zou 

zijn:  50 eurodeals 

 Mijn favoriete knutselwerkje uit het 

lager was: Moederdagcadeau, nl. 

een loden handtasje met valse  

bloementjes  

 

Geldof Elias  

01/03/01995 

 

 

 

 

 

 

 Studierichting: Medische laboratorium 

technologie  
 Functie(s) binnen +13: Kassa,  
 Bij mijn kippennuggets bestel ik  

volgende saus: Curry Ketchup 
 Mijn gekste aankoop met €50 zou zijn: 

5 pizza’s Hawaii,want wie in gods-

naam verpest er nu een goei pizza 

met van dienen gelen briel! 

 Mijn favoriete knutselwerkje uit het 

lager was: Houten camion waarin ik 

schrijfgerief kan insteken 
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SPELLETJE 
Breng de leiding  

naar de leden 

 

Daldini Achiel  

02/09/1198 

 

 

 

 

 

 

 Studierichting: Bachelor in de  

Verpleegkunde 

 Functie(s) binnen +13: Kassa,  

Drankmeester, Klusjesman 

 Bij mijn kippennuggets bestel ik  

volgende saus: Andalouse 

 Mijn gekste aankoop met €50 zou zijn: 

Tweedehands maffia kostuum met 

attributen  

 Mijn favoriete knutselwerkje uit het 

lager was: Robot met allerlei oude 

elektronica   

 

Debuyck Jens 

20/01/1995 

 

 

 

 

 

 

 Studierichting: Eventmanagement 

 Functie(s) binnen +13: Drank,  

Jeugdraad  

 Bij mijn kippennuggets bestel ik  

volgende saus: Ik bestel geen  

kippennuggets 

 Mijn gekste aankoop met €50 zou 

zijn:  1 spanbandje  want dan heb ik 

nog €49,95 over om na te denken wat 

ik echt zou kopen 

 Mijn favoriete knutselwerkje uit het 

lager was: Ik zou het al een kunstwerk 

vinden als ik kan herinneren wat het 

was 



 

 6 

 

 

Eggermont Donovan  

15/12/1995 

 

 

 

 

 

 

 Studierichting: Bachelor in de muziek met instrument functie Slagwerk 

 Functie(s) binnen +13: Bezinning, Hygiëne 

 Bij mijn kippennuggets bestel ik volgende saus:Als ik een kleine portie chicken-

nuggets bestel is dit ketchup (tomaat)Maar als ik een grote portie (20) Mc Nug-

gets van de Mcdonalds bestel danneem ik Mayo en BBQ saus, want dan bestel 

ik bij mijn frietjes ketchup(tomaat)  

 Mijn gekste aankoop met €50 zou zijn: Ik zou met 50 euro investeren in allerlei 

verschillende postzegels en uitgroeien tot grootste postzegelverzamelaar van de 

wereld. Dan al mijn zeldzame en coole postzegels verkopen dat ik 100.000 euro 

heb, dan kan ik Emma Watson huren voor een bespreking te doen. Ik ontvang 

Emma Watson, ze wordt verliefd op mij, speel eerst nog wat "hard to get" want 

das stoer, dan krijgen we verkering voor 1 jaar 3 maanden en 20 dagen en 

vraag ik haar ten huwelijk als we op reis zijn naar Hawaii, we trouwen op 20 juli 

2020 en krijgen een jaar later ons  eerste kindje, een meisje genaamd Olivia 

(want dat kan zo wat Vlaams maar ook Engels uitgesproken worden), eigenlijk 

wou ik eerste en jongen maar enfin, nog 2 jaar later, krijgen we een jongen 14 

april 2023 (juist een dag voor Emma haar verjaardag!) die noemen we Aäron 

(dan kunnen ze hem allemaal Ronnie noemen). En we leven nog lang en  

gelukkig, liefst in Canada, want het lijkt daar nog tof om te wonen en Emma 

houdt van sneeuw. 

 Mijn favoriete knutselwerkje uit het lager was: Koprol vanuit handenstand 

SPELLETJE 
Een blok kan bestaan uit één, twee, drie, 

vier of vijf vakjes, waarin de getallen 1 tot 

en met 5 ingevuld moeten worden. Be-

staat een blok uit één vakje dan kan dus 

alleen het getal 1 ingevuld worden. Een 

blok van twee vakjes moet dan een 1 en 

een 2 bevatten, enzovoorts. Daarbij is het 

van belang dat vakjes met dezelf-

de ci j fers elkaar nooit raken. 

Niet horizontaal en verticaal en ook 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Getal_(wiskunde)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cijfer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Horizontaal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verticaal


 

 7 

 

 

 
Vancompernolle 

Charles 

11/08/1998 

 

 

 

 

 

 Studierichting: Industrieel Ingenieur 

(Bouwkunde) 
 Functie(s) binnen +13: Webmaster, 

+16 Leiding  
 Bij mijn kippennuggets bestel ik  

volgende saus: Mayonaise  
 Mijn gekste aankoop met €50 zou 

zijn:  Een suikerspinmachine 
 Mijn favoriete knutselwerkje uit het 

lager was: Een hoed uit papier-

marché  

 

De Booij Jasper  

19/03/1995 

 

 

 

 

 

 

 Job: Postbode  
 Functie(s) binnen +13: Materiaal, PR 
 Bij mijn kippennuggets bestel ik  

volgende saus: Puur natuur :)  
 Mijn gekste aankoop met €50 zou zijn: 

100 chocomelkskes in het lokaal   
 Mijn favoriete knutselwerkje uit het 

lager was: Een “realistisch” kleien 

popje van mijn papa  

 

Masschelein 

Arend 

1/016/1995 

 

 

 

 

 

 Job: Schrijnwerker 
 Functie(s) binnen +13: Materiaal, Klusjes man, Hygiëne  
 Bij mijn kippennuggets bestel ik volgende saus: Ketchup #ketchupketchupforlife 

 Mijn gekste aankoop met €50 zou zijn: Allemaal 1 centjes ter waarde van 50  

euro die zodanig gelegd worden dat ze een borstbeeld van Abraham Lincoln 

vormen die dan tentoon gesteld word in Amerika. Waardoor ik rijk word en mijn 

geld besteed aan het bouwen van een nieuw +13 lokaal zodat we het vetste 

lokaal van Vlaanderen hebben en de leden hun kunnen amuseren in onze  

eigen subtropisch zwembad die er natuurlijk bij hoort in ons over the top lokaal :) 

 Mijn favoriete knutselwerkje uit het lager was: Een Zonnebloem uit papier met de 

foto van mijn moeder erin verwerkt #mymomisthegreatest 
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DE NIEUWE LEIDING 

 

Devos Gilles  

9/12/1999 

 

 

 

 

 

 

 Studierichting: Plant en Technische 

Wetenschappen 
 Functie(s) binnen +13: Materiaal,  

Bezinning 
 Bij mijn kippennuggets bestel ik  

volgende saus: Ketchup  
 Mijn gekste aankoop met €50 zou zijn: 

Een spade  
 Mijn favoriete knutselwerkje uit het 

lager was: Mannetje in klei 

 

Compernolle 

Mats  

25/12/1999 

 

 

 

 

 

 Studierichting: Boekhouden  
Informatica  

 Functie(s) binnen +13: PR, Webmaster 
 Bij mijn kippennuggets bestel ik  

volgende saus: Ketchup  
 Mijn gekste aankoop met €50 zou zijn: 

Een leuk cadeautje voor mijn peter 

Achiel   
 Mijn favoriete knutselwerkje uit het 

lager was: Een hartje   

 

Cottenier Martijn  

25/07/1999 

 

 

 

 

 

 

 Studierichting: Industrieel Ingenieur  
 Functie(s) binnen +13: Materiaal,  

Bezinning  
 Bij mijn kippennuggets bestel ik  

volgende saus: Ketchup  
 Mijn gekste aankoop met €50 zou 

zijn: Een machtig grote taart voor +13  
 Mijn favoriete knutselwerkje uit het 

lager was: Een vos gemaakt uit gips  

 

Buyck Harm  

30/12/1999 

 

 

 

 

 

 

 Studierichting: Industriële Weten-

schappen 
 Functie(s) binnen +13: PR, Drank 

 Bij mijn kippennuggets bestel ik  

volgende saus: Tartaat, maar tegen 

dat ik die gevonden heb, heeft Elias 

alles opgegeten 

 Mijn gekste aankoop met €50 zou 

zijn: Investeren in de thuisbezorging 

van de McDonald's. Ik verdien veel 

doordat Dono elke dag zou bestellen, 

en kan ik een +13-busje aankopen  

 Mijn favoriete knutselwerkje uit het 

lager was: Alle kunstwerkjes waar je 

mocht prikken met zo'n naald en 

matje  
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+13 ZOEKT 
 Bestek   

 Oven  

 Handdoeken  

 Penselen 

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 

0494/311998. 

SPELLETJE 

Zoek de 10 verschillen  

mailto:vipke@plusdertien.be
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HOROSCOOP 

Je gaat deze maand iets pre-

senteren, waar je helemaal 

achter staat. Het is te merken 

dat je vanuit je hart spreekt. Je 

zult dan ook veel positieve re-

acties ontvangen. Jouw  

enthousiasme over 

je eigen plannen 

wordt overgeno-

men door de toe-

hoorders. 

Jij reageert deze maand wel 

erg boos op je omgeving. Dat is 

niet terecht, want men heeft 

slechts het beste met je voor. 

Vergeet niet dat je alleen  

oprechte kri tiek 

krijgt van mensen 

die echt om jou 

geven. Kritiek ge-

ven is immers erg 

moeilijk. 

Breng jouw ambitieuze wensen 

niet over op je partner, maar 

vervul zelf je dromen. Alleen dat 

maakt jullie gelukkig. Vertel 

deze maand aan je partner wat 

jij nou werkelijk graag  

zou willen. Dat is al 

een hele stap in de 

goede richting. 

Opgekropte spanningen kun-

nen vrijkomen als jij je gaat ont-

spannen deze maand. Zorg dat 

dit niet net je vakantie verpest. 

Daar zijn vrijkomende spannin-

gen goed in. Dit kan zelfs ge-

vaarlijk zijn voor je  

gezondheid. Zorg 

dus op tijd voor 

ontlading.  

Jij komt deze maand in een 

ruzie terecht. Als de partijen niet 

bepaald zachtzinnig met elkaar 

omgaan, is het jouw beurt. Jij 

weet als geen ander standpun-

ten zo duidelijk te maken dat 

iedereen meeloopt. 

Laat je deze maand niet ont-

moedigen door moeilijke pro-

blemen. Je tobt er al tijden mee 

en je ziet het niet meer zitten. 

Maar je ziet toch ook dat de 

eerste resultaten, hoe klein ook, 

al zijn geboekt? Gewoon vol-

houden! 

Laat je deze maand niet door je 

gevoelens meeslepen. Met een 

objectieve kijk neem jij de juiste 

beslissing en die heb je nu abso-

luut niet. Stel de beslissing dus  

even uit tot jij weer 

tot rust bent geko-

men en je gevoe-

lens weer de baas 

bent. 

Jij bent ontevreden over het 

werk dat iemand voor jou heeft 

gedaan. Je hebt het gevoel 

dat je alles over moet doen. Ligt 

dat nou aan het  

werk of aan die 

(te) hoge kwali-

teitseisen die jij 

stelt? Denk daar 

eerst eens rustig 

over na. 

Jij leert deze maand dat het 

niet om tastbare zaken gaat in 

het leven. Dat is het niet wat jou 

echt gelukkig maakt. Die arm 

om je schouder, die ene  

g e ï n t e r e s s e e r d e 

vraag, die erkenning 

dat is wat telt. Zoek 

je vrienden daarop 

uit. 

Laat de dingen niet op je afko-

men deze maand, maar geef 

zelf sturing. Laat de dingen ge-

beuren zoals jij het graag wilt. 

Neem zelf initiatief in de juiste 

richting. Als jij je stappen van 

tevoren nauwgezet 

plant dan ben je 

m e t  z e k e r h e i d  

succesvol. 

Jij bent zeer vlijtig en verricht 

dan ook een aanzienlijke hoe-

veelheid werk. Daar hoef je niet 

bescheiden over te doen. Laat 

de buitenwereld maar eens zien 

hoe hard jij hebt gewerkt.  

Pronken met eigen 

veren mag. Pluk de 

vruchten van jouw 

arbeid. 

Als jij deze maand je eigen 

gang gaat, biedt men veel 

verzet. Dus blijf je koppig of ben 

je bereid wat toe te geven? Blijf 

in ieder geval rustig en bedenk 

of je een compromis kunt  

sluiten. Koppigheid 

doet de zaak geen 

goed. 
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PLUS ZESTIEN 

Dit jaar mogen we een volledige 

nieuwe garde van de pluszestien 

voorstellen aan jullie.  

 

Dit jaar is het een klein hecht 

groepje die de +16 zal vertegen-

woordigen.  

 

De jongens zien het alvast heel 

hard zitten en zullen er een 

prachtig jaar van maken!  

 

 

 

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

 Sponsortocht Hot & Sweaty 

Woensdag 6 september 

 Barmoment Jeugdfeesten 

Vrijdag 15 september 

 Avondactiviteit 

Vrijdag 22 september 

 Barmoment  

Zaterdag 7 oktober  
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Werkten mee aan deze editie van ’t VIPke: 

Lynn Decroix, Ellen Debuyck, Yasmine Vanderstraeten, 

Alle leiding  

Gezet naar een ontwerp van Yasmine Vanderstraeten 

Foto’s: Leiding +13   

Alle foto’s en vipkes kan 

j e  a l t i j d  o n l i n e  

raadplegen 

 

www.plusdertien.be 

CARTOON 


