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Dag beste plussertjes 

 

Na een geweldig , super , mega…. weekend achter de rug te hebben en 
ja ook de nodige recuperatie erna  (Want het was wel nog lastig ;)). 
Staan we weer klaar met een nieuw Vipke. 

Ook hebben we mogen voelen dat de herfst terug in het land is want 
alle blaadjes beginnen te verkleuren en vallen naar beneden. Ook de 
koude steekt zeker weer op Want tijdens de dagactiviteit waren 2 truien 
soms geen overbodige luxe en wij halen ‘s morgens onze handschoenen 
ook al boven hoor ;) . 

De volgende activiteit staat al bijna weer voor de deur want op 15 no-
vember is het al weer zover en is er opnieuw een keileuke en toffe 
avondactiviteit voorzien. 

 

 

Vele groetjes en kusjes 

De leiding 
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PROFICIAAT!  

We mogen opnieuw een aantal  leden en 

leiding in de bloemetjes zetten! HIEP HIEP  

HOERA!  

 Lara Vansteenkiste  04/11/2003 

 Elias Ares   24/11/2003 

 Lisa Vens   27/11/2004 

 

VRIJDAGAVOND OP WEEKEND 

Dag liefste mensjes 

Het weekend begon met het verzamelen aan het lokaal en de auto's in te laden 

met al het gerief. Toen zijn we vertrokken naar Roeselare. 

Wanneer we op de weekendplaats toegekomen waren , namen we ons gerief uit 

de auto's en was het om ter snelst het beste plaatsje te krijgen om te slapen. Na-

dat alles was klaar gezet en de bedden waren gemaakt. Hebben we heel lekkere 

spaghetti gegeten gemaakt door de geweldige kokjes. Na het eten wast het tijd 

voor de afwas maar die was gelukkig niet voor mij. Dus zijn we even gaan rusten 

in onze bedden (volgens Charles ons jaarlijks roddeluurtje).  

Hier na was het avondactiviteit, een quiz van de slimste kampioen ter wereld. We 

waren in 3 teams verdeeld. Na al de zotte vragen en “spannende” eindstand, is 

team 3 gewonnen (grotendeels door de zotte kennis van Lies). Hierna was het 

bedtijd voor de -16 en stond de +16 al klaar om hun nachtzoentjes te geven aan 

hun bedjes, omdat er zo veel +16 is bleef de trein met nachtzoentjes maar ko-

men.  

Na ons uurtje langer opblijven zijn wij ook gaan slapen en heb ik een goede 

nachtrust gehad.  

Slaapwel xoxo Febe  
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FUIFKALENDER 

Flamme Fata-

le XX 

Zaterdag        

9 nov 
OC Aalbeke 

The way of 

Wall Street 

Zaterdag 

16 nov 
Depart 

Quiz en 

streekbier-

Zaterdag 

16 nov 
Chiro Okido 

Bascuulfees-

ten 
15-17 nov 

JH Den Bas-

cuul 

RAADSELS 

1. Een man werd geboren in 182 maar leeft nog steeds, hoe kan dit? 

2. Van welk woord zijn hier de medeklinkers weggelaten: 

 .A.A.A.A.AA. 

3. een boer heeft 17 schapen, er gaan er 7 dood hoeveel schapen  heeft  

hij nog? 

4. Wat kan lopen maar niet wandelen? 

Antwoorden 

1. de man werd geboren in kamer 182 

2. Panamakanaal 

3. Nog steeds 17 al leven ze niet allemaal 

4. Een neus 

Draai dit vipke om om de antwoorden te lezen. 
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 ZATERDAG OP WEEKEND 

 

Goeieeeemorgeeeen liefste plussertjes, 

Na onze eerste goeie nacht hier, werden we 's ochtends wakker gemaakt met pan 

en muziek. De tijd die we hadden om ons klaar te maken was een halfuurtje maar 

na 2 minuten was dat halfuurtje plots 10 minuten en na 3 minuten waren die 10 

minuten plots 2 minuten. Eindelijk in alle haast zaten we daar aan de ontbijttafel. 

Na het smakelijke ontbijt met vers (warm ) brood, moesten we ons klaarmaken om 

te voet naar stad Roeselare te gaan. Dit niet op slenter tempo, want van leider 

Harm moesten goed door wandelen (precies 'nen TGV'). Eenmaal aangekomen in 

de stad, moesten we als stadsspel Xavier van F.C. De Kampioenen zoeken aan de 

hand van de personages doorheen de stad de zoeken. Daarna moesten terug naar 

de plaats waar we hadden afgesproken. Plots stonden er een paar mensen ons te 

fotograferen, yes +13 wordt beroemd. Na de fotoshoot zijn we terug naar de 

weekendplaats geweest maar ook dit op goed tempo, want ja dat moest van leider 

Harm. Bij het aankomen stonden er heerlijke wraps klaar als middagmaal.  

Na ons buikje vol te eten, moesten we ons verhaal vertellen waar Xavier zou zijn of 

wat er gebeurd zou kunnen zijn.  

In de middag streden we om het stamcafé te mogen worden van de kampioenen. 

Dit deden we door kleine wedstrijdjes te doen, als einde ervan was dat touwtrek-

ken. Uiteindelijk liep dit uit van +13 vs leiding en +16 tegen +16 leiding enz. Tot 

plots de avond begon te komen en wij ons moesten begeven naar het avondeten. 

Wij met heel de groep ( alé bijna iedereen ;) ) zaten aan tafel helemaal alleen zon-

der leiding. Normaal voor het eten zingen we, ene keer enthousiast andere keer 

wat minder. Maar deze keer was dit zonder leiding veel te enthousiast en luid 

waardoor we ook meerdere liedjes hebben gezongen uit volle borst. De sfeer zat 

mega goed < 3! En met geluk mochten we zomaar eten. Rijst met vol-au-vent en 

saus. Terwijl de afwassers bezig waren, zaten de meesten te socializen a.k.a rodde-

len. Met het verzamellied van de intro F.C. De Kampioenen gingen we naar het 

zaaltje en daar ging het cantusspel door maar niet lang want er moest nog tijd zijn 

voor de bezinning.  

Iedere groep kreeg een lichaamsdeel en daar moesten we over schrijven.  

Na een volle, leefrijke dag gingen de oogjes dicht en denken aan de laatste uurtjes 

zodat de tijd wat trager zou gaan want het was alweer bijna zondag... 

 

xoxo Lara < 3  
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ZONDAG OP WEEKEND 

Sad morning  

Deze ochtend stonden we op met een heerlijk ontbijtje inclusief warme chocomelk en een 

eitje. Maar dit bleek dan ook onze laatste uurtjes te zijn want het inpakken van onze valie-

zen stonden ook op het programma. Na dat iedereen zijn valiesje of valies had gemaakt was 

het aan de leiding om alles te kuisen. Terwijl zij bezig waren, hebben wij met enkel leiding 

pleinspelen gedaan, zoals gewoonlijk zijn bij het ramspel een paar “gewonden” gevallen 

zoals ik, maar gelukkig zonder al te veel schade. Uiteindelijk kreeg iedereen honger en zijn 

we gaan aanschuiven voor ons laatste middagmaal op weekend, dit was een belegd brood-

je. Wanneer iedereen klaar was met eten, hebben we nog wat gevoetbald, gefrisbeed,... 

Uiteindelijk gingen de laatste uurtjes voorbij en speelden we nog wat baseball, maar de 

eerste ouders kwamen al toe en we hebben toen het spel afgerond. Dit was het dan alle 

auto's inladen en byebye leuk weekendje!!!  

Miserie miserie miserie, da goat gemist worden.  

xoxo Lara < 3  

Dagactiviteit: vriendjesdag 

Daaaaagggg plussertjes ... I 

In deze ijskkkoude voormiddag speelden we over de Bergelen het kwartetspel met ver-

schillende voorwerpen waarmee we een kwartet moesten vormen. Zelfs de leiding was 

ook een voorwerp die we moesten bemachtigen voor een kwartet te vormen.  

Om ons op te warmen mochten we in de oude Pastorie ons middagmaal opeten. Na het 

eten speelden we wat kleine klassieke spelletjes met een twist wat dat altijd was omdat 

we verdeeld waren in 3 groepen. We speelden deze spelletjes in het gras bij de pastorie.  

Voor sommige spelletjes stonden er wat struiken in de weg maar maakten alles leuker 

want er was wel af en toe wat per ongeluk struikenduiken.   

De hele namiddag waren we in drie teams verdeeld waaronder sommige spelletjes moei-

lijker waren zoals tussen drie vuren in plaats van tussen twee vuren. Van sommige hoor-

den we in hun hoofd het soms wat kraken van het denken maar achteraf snapte iedereen 

het concept wel. 

Het koude weer hield niks tegen want we sloten deze activiteit af met Stappelbed waar 

we onze laatste krachten in smeten om te winnen 

. Xoxo Lara < 3  
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Wist je datjes weekend 

 Wist je dat …. 

• Het weekend  weer supertof was 

• Lara met de TJV gaat i.p.v. de TGV 

• File heel lang is en soms kort, maar meestal saai en ze kilometers doorgaat 

• De +16 kamer iedere ochtend enorm stonk 

• Lies enorm veel weet over de kampioenen 

• Dat leider Charles er van onder de indruk was en dit als FC. De kampioenen 

Expert 

• We weer terug willen op weekend, snif snif 

• Iedereen nu veel meer kent van de kampioenen dan ooit gedacht 

• De leden toch wel moeite hebben met opstaan 

• Het eten weer supeeeeer lekkkkkkeerrrr was 
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SPELLETJE 

+13 ZOEKT 
 Kassa(kist) die gesloten kan worden 

 Cd’s 

 kerstverlichting 

Indien uzelf of u weet heeft van men-

sen die iets weggooien of op overschot 

hebben waarvan u denkt dat wij het 

kunnen gebruiken kunt u dit altijd laten 

weten op het emailadres van een lei-

ding persoonlijk, via  

vipke@plusdertien.be of ons te contac-

teren op het volgend nummer 0489/19 

64 70. 

In elke lege cel moet een nul of een één ingevuld wor-

den. Er mogen niet meer dan twee dezelfde cijfers 

direct naast of direct onder elkaar staan. Elke rij en 

elke kolom is uniek en bevat evenveel nullen als enen.   

mailto:vipke@plusdertien.be
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Menhunting +16 
Dag lieve lezertjes 

Ieder jaar de woensdagavond tijdens de herfstvakantie spelen alle jeugdbewe-

gingen samen Menhunting. Dit groot spel is dan ook enkel voor de oudste leden 

van de jeugdbeweging en de leiding. Dit jaar was ook het jaar dat +13 werking 

Gullegem het moest organiseren 

Verzamelen deden we dit jaar aan de oude pastorie. Het was nog geen 18u45 en 

de verschillende jeugdbewegingen waren al talrijk aanwezig. Eenmaal alle 

kaartjes met je 10 vakjes en een blad met hints op voor de verschillende locaties 

uitgedeeld waren kon het thema filmpje beginnen.  

Opeens begon een countdown op het scherm 10 … 9 … 8 … de helft wist niet wat 

dit betekende maar een aantal snuggere lidjes liepen als een gek weg van de 

pastorie. Ze hadden namelijk 10 seconden voor de leiding hun kon tikken en zo 1 

vakje van de 10 kon afnemen.  

Ik en mijn team besloten eerst alle verre postjes te doen zodat we wat meer tijd 

konden nemen voor de dichte en ook meer bewaakte postjes. Doorheen onze 

tocht hebben we vanalles tegen gekomen van achtertuinen tot landbouwgron-

den en beken. Allemaal om maar niet getikt te worden. Naar mate het spel vor-

derde bleek dat ik alle 10 de postjes had gedaan en dus 10 op 10 had en eigenlijk 

gewoon nog tot in de pastorie moest geraken om te winnen.  

Maar dit bleek niet gemakkelijk want grotendeels van de (KSA)leiding zat achter 

mij aan omdat ze niet wilden dat plus 13 won… en zij wonnen en lieten zo hun 

grootte achterstand op ons inhalen en lieten hun eigen leden door zonder te 

tikken.  Uiteindelijk ben ik toch binnen geraakt en op een mooie 2de plaats ge-

ëindigd zonder te tikken. 

 Na menhunt was er natuurlijk nog de supertoffe afterparty. Hij moest eerst nog 

wat op gang komen maar toen dj baksteen begon te draaien was het direct vol-

len bak ambiance. Dj baksteen we love you! De prijsuitreiking was om 00u en de 

top 3 mocht een gratis consumptie vooraan komen aten. Maar helaas aan alle 

mooie liedjes komt een eind. En na een supertoffe avond was het tijd om naar 

huis te gaan…  

Groetjes Wout.  
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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  

 Avondactiviteit 

Woensdag 8 november 

 Avondactiviteit 

vrijdag 29 november 

 Barmoment  

vrijdag 6 december 

 

 

F O T O  V A N  D E  M A A N D :  D A G  V A N  D E  

J E U G D B E W E G I N G  

Wist je dat … 

 WOUT 2DE WAS OP DE JAARLIJKSE 

MENHUNTING 

 WOUT HIERDOOR DE LEGEND 

VAN DE MAAND IS VAN +13 

 IEDEREEN TROTS IS OP HEM 

 HIJ NOG ALTIJD WINNAARSKUS-

SEN MOET KRIJGEN VAN IEDER-

EEN VAN DE +16 
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Fotoboek 

Alle foto’s en filmpjes zijn steeds terug te vinden op www.plusdertien.be 
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7u15 De wekker loopt af en het is tijd om op te staan. Naar de bakker achter brood, vlug 
een boterhammetje eten en een doucheje nemen. 

7u55 De fiets van stal halen en vertrekken richting school. Rustig dagje vandaag. 

8u10 Aankomst in school. Het worden weer 2 toffe uhm uren les. 

8u15 Begin van de les. Vandaag ist “religie, levensbeschouwing en zingeving”. Da beloofd 
dus weer een slaperige les te worden voor ne 
maandagmorgen. 

10u15 Les is eindelijk gedaan en ze leek langer te 
duren dan 2 uren, hoeveel zever kun je wel nie 
vertellen vint ;)  

10u20 Vlug naar de Panos achter een broodje. 
Vandaag wordt het een smoske peis ik. 

10u30 Helm, fluojasje en veiligheidsschoenen aan 
voor een bedrijfsbezoek bij Structo. Eerst nog 20 
lange minuten fietsen. 

11u00 Aankomst Structo. Hopelijk wordt het een beetje interessant. 

11u30 Betonnen gewelfkes bekijken en de fabricatie ervan. Lijkt mij nog redelijk interes-
sant. 

14u00 Einde van het bedrijfsbezoek en nog genieten van een drankje (dat gaat er altijd 
in). 

14u30 Met de klasgenoten opt gemak ons broodje opeten en spelletje manillen spelen. 
hups met 101-60 winst!! 

16u00 Aankomst op mijn kot om nog wat te berekenen voor ons bouwproject. 

18u00 Hamburgertjes bakken die nog over waren van het muziekweekend, en zijt ma 
zeker da ze smaken!! 

18u45 Vertrekken met de fiets richting repetitie met de studentenfanfare. 

19u00 Repetitie met de studentenfanfare. Vandaag 2 nieuwe nummers. Dat word weer 
een toffe repetitie!! 

21u00 Na de beestige repetitie is het tijd om de kelen terug wat te smeren met een 
drankje. 

23u00 Terug op mijn kot en klaarmaken om in mijn nestje te kruipen. 

23u30 Onder de warme lakentjes. Morgen kan ik wel wat uitslapen. Slaapwel ! 

LEIDER MARTIJN 

EEN DAG IN HET LEVEN VAN ... 
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Werkten mee aan deze editie van ’t VIPke: 

Milan Plouy, Harm Buyck, Lara Vansteenkiste, Febe Verhaege, 

Wout Verstraete, Martijn Cottenier en      

Charles Vancompernolle  

Gezet naar een ontwerp van Yasmine Vanderstraeten 

Foto’s: Leiding +13   

Alle foto’s en vipkes kan 

je altijd online  

raadplegen 

 

www.plusdertien.be 

CHARLES MOPPENTROMMEL 


