
 

   

O K T O B E R  2 0 1 9  

+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  

 

 Pasdag 

Zaterdag  

5 oktober  

 

 Dag van de jeugd-

beweging 

Vrijdag   

18 oktober  

 

 Ledenweekend  

18-20 oktober 

 

 Herfstactiviteit 

Woensdag 

30 oktober 

 

INLEIDING 

www.plusdertien.be 

Dag o zo lieve lidjes, 

Het is weer het begin van de maand dus staat er weer een 

gloednieuw vipke voor julllie klaar. 

Na al die zware kilo’s pannenkoeken te versleuren van huis 

tot huis en al jullie verkoopskilzz boven te halen is het tijd 

voor 1 van de tofste momenten: LEDENWEEKEND.  

 

We vertrekken zoals jullie waarschijnlijk weten en al elke dag 

over dromen op 18 oktober op weekend. Maar dan is het 

ook dag van de jeugdbeweging. Natuurlijk zullen wij die 

dag met trots onze outfit dragen en jullie hopelijk natuurlijk 

ook. Als je verder leest in het vipke zul je nog zien dat jullie 

iets speciaal  kunnen winnen tijdens deze dag. 

 

Ook staat er nog een herfstactiviteit gepland voor deze 

maand ook deze zullen jullie beter niet missen want we heb-

ben gehoord dat dit wederom bere gank zal zijn. 

 

Vele kusjes, 

Jullie leiding xoxo 
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PROFICIAAT!  

We mogen opnieuw een aantal  leden en 

leiding in de bloemetjes zetten! HIEP HIEP  

HOERA!  

 Wout Verstraete  08/10/2002 

 Leider Maarten  17/10/2001 

 Nina Heermeryck  20/10/2004 

 Noor Verstraete  23/10/2003 

 

WEDSTRIJD DAG VAN DE JEUGDBEWEGING 

Zoals jullie al gelezen hebben is er een klein wedstrijdje met dag van de jeugdbe-

weging. Natuurlijk willen wij zoveel mogelijk gezien zijn met +13, want we zijn 

natuurlijk de beste jeugdbeweging ooit ;). 

Om deel te nemen moeten jullie een foto, selfie,filmpje,boomerang … wat dan 

ook op jullie instagram plaatsen en +13 Gullegem taggen en deze foto doorsturen 

via instagram of facebook naar +13 werking Gullegem. 

De prijs die jullie krijgen is er 1 die ontbetaalbaar , prachtig en 1-malig is. Je zou 

deze unieke prijs niet willen missen. 

Hopelijk win jij , ik zou alvast mijn kans 

wagen! 

Ik zou zeggen  succes en wie weet win jij! 
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FUIFKALENDER 

Mexican 

rave party 

zaterdag  

5 okt 
OC De cerf 

Adidaspi 
Zaterdag  

26 okt 

JH den bas-

cuul 

After party 

Menhunt 

Woensdag 

30 okt 
JH Promille 

BELANGRIJK ! 

Vergeet je zeker niet in te schrijven voor ledenweekend als dit nog niet gebeurd is. Het zal 

weer een super, mega, cool, chill …. Weekend worden om niet te vergeten. Dus maak 

dat jullie zeker aanwezig zijn.  

Vergeet ook niet de bijhorende strookjes voor het vervoer ook in te vullen.  

Alvast tot dan , wij kunnen al lang niet     meer   

wachten om onze activiteiten te geven 

Groetjes, 

De leiding 
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Leidingsweekend 

 

Dag o zo lieve lidjes, 

Ook wij, leiding zijn weer op weekend geweest en dit tij-

dens het weekend van 20 november. Dit jaar was dit naar 

het o zo zotte Ieper. Om 18u stonden we allemaal al klaar 

aan het lokaal om al onze bagage in de auto te stoppen en 

te vertrekken. Maar der was  weer 1tje te laat waardoor we 

maar vertrokken om 18u30. Beter laat dan nooit sprongen 

we in de auto met de gepaste meezingertjes onderweg. Het 

ging van hoe het danst naar party in the usa naar high 

school musical. Na het halfuurtje volle borst meezingen 

kwamen we aan bij het weekendgebouw. Na het uitladen en naar boven dragen  

naar (ja je leest het goed) de 3de verdieping konden we ons bedje maken en begin-

nen aan het eten. Nadat we onze kookkunsten bovengehaald hadden was de over-

heerlijke appelmoes met puree en worsten klaar. Toen onze buikjes gevuld waren 

en de afwas gedaan was , was het tijd voor de doop van onze nieuwe leiding. Deze 

heeft veel bloed, zweet en tranen gekost maar vooral gelach.  Waarschijnlijk zullen 

jullie wel gezien hebben dat sommige een nieuwe keuze van haarkleur gemaakt 

hebben. Na de doop dronken we gezellig samen nog om dan vroeg op te staan de 

dag erachter voor de grootte vergadering. Om 9u zaten we al klaar om te beginnen 

aan de vergadering die toch wel enkele uren duurde. Met een middagmaal pauze , 

eindigden we de vergadering ergens in de namiddag. Daarna zaten we nog gezellig 

samen op ons dakterras om dan te vertrekken naar de  Last Post. Voor sommige 

onderons (lees leider Achiel ) was dit de 

eerste keer dat we de last post zagen. 

Na het prachtige spektakel keerden we 

terug naar onze bedjes om dan de zon-

dag te vertrekken naar het o zo mooie 

Gullegem en vol verlangens naar het 

ledenweekend die al voor de deur staat 

en waar we nog de laatste loodjes moe-

ten voor afwerken. 

Tot dan  

De leiding 
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Pannenkoekenslag 

Op zaterdag 28 september gingen we weer trouw op 

pad om gans Gullegem te voorzien van lekkere pan-

nenkoeken (van Dries). We verzamelden om 9u aan 

het lokaal en dan trokken we in 2 groepen door Gul-

legem, voorzien van regenkledij ( die zeker welkom 

was) en onze mooiste glimlach om zo onze heerlijke 

pannenkoeken aan de man te brengen.  

Alle dappere leden trotseerden het wisselvallige 

weer met succes. Zo konden we vlotjes langs de 

meeste Gullegemse wegen gaan. Natuurlijk konden 

we de dappere leden niet zomaar laten gaan, ze wer-

den namelijk op tijd eens beloond voor hun harde werk met een pannenkoek. 

Tijdens de middag kwamen de twee groepen weer samen en hebben we gezamen-

lijk gegeten en wat gekeuveld. Om erna weer met volle moed op pad te gaan.  

In de namiddag merkten we na een tijdje dat het lastig begon te worden en de mie-

zerbuien hielpen ook niet veel, maar uiteindelijk overleef je dit allen vlot en met 

heel wat vreugde als je omringt bent met zo een mooie groep.  

Maar na al de ups en downs die dag door het weer hebben we wel weer de 600kg 

pannenkoeken verkocht en ja we moeten er zelf bij bestellen. Maar die zullen we 

dan nog ronddragen naar ieder-

een die weer zo lief is geweest 

om al pannenkoeken te verkopen 

in voorverkoop. Jullie zijn alle-

maal schatjes! 

Groetjes leider Milan 
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Filosofiekring van Milan 

 Het ledenweekend staat weer voor de deur 

In Roeselare oh zo  fijn 

Gaan we weer zo gelukkig zijn 

We zullen vast genieten met geur en kleur 

Als je toch nog twijfelt wat je moet gaan doen 

Twijfel zeker niet en kom gewoon mee 

Misschien ben jij wel de ideale kampioen 

En misschien amuseer je je wel voor twee 

Want je weet dat het plezant gaat worden 

Dat weten zelfs de meest hoogstaande staatsorden 

Dus dit wil je absoluut niet missen 

En je moet onthouden en je niet vergissen 

Dat als jij niet komt wij jou zeker zullen missen 

Dus kom er zeker bij en maak ons blij! 

Schrijf je snel toch nog in 

Je hebt het er zeker naar je zin 

En ouders wees niet getreurd of bang 

Na dat weekend  gaat het leven terug zijn normale gang 

En dan zien jullie elkaar zeker terug! 
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SPELLETJE 

+13 ZOEKT 

 Kassa met sleutel 

 verfborstels 

 CD,s 

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 0495/16 

05 93. 

 

 

mailto:vipke@plusdertien.be
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Avondactiviteit +16: The return of Slenderman 

Vrijdagavond was het zo ver de eerste +16 avondactiviteit van het werkjaar, voor 

velen onder ons ook de eerste keer dat we dit meemaakten. Deze eerste activiteit 

moest door onder ander ik gemaakt worden, dus de stress was wel aanwezig. Het 

was ook de eerste keer dat ik zelf leiding gaf te samen met lies en Caitlin.  

Het thema van deze activiteit was slender man. De bedoeling van het spel was 

zoveel mogelijk punten verzamelen met je team. Je kon punten verzamelen door 

10 doosjes te vinden die verspreid waren in het bos. Als je 1 vond moest je zo snel 

mogelijk met heel je team naar het centraal kamp lopen om een team opdracht te 

doen en hiermee verdiende je ook extra punten. 

Het was een zeer leuke en leerzame ervaring. In het begin is het wel effen wennen 

maar na een tijdje is het echt leuk om leiding te geven. Soms moet je wel streng 

kunnen zijn anders komt et ni goed en is er 1 grootte chaos. Maar het was zeker 

voor herhaling vatbaar.  

Emmy Patteeuw  



 

 9 

PLUS ZESTIEN 

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

 barmoment 

vrijdag 11 oktober 

 Dag v/d jeugdbeweging 

vrijdag 18  oktober 

 Menhunting 

woensdag 23 november 

 Avondactiviteit 

Vrijdag  8  november 

L E G E N D  V A N  D E  M A A N D :  J O R R E  

Wistje dat … 

 Er tijdens een barmoment nog 

nooit zoveel volk is geweest 

 Het barmoment supertof was 

 De +16 met topcoureur Jorre ter 

land , ter zee en int kerkeputje 

gewonnen hebben !!!!!! 

 De fiets prachtig gedecoreerd was 
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LEIDER Donovan 
EEN DAG IN HET LEVEN VAN ... 

Het is een doorsnee zaterdag ochtend. De zon straalt minimaal tussen de grijze wolken en 
regenbuien liggen op de loer. Ik wordt wakker door het deuntje die elke ochtend mijn leven 
verpest… mijn wekker. Het is 8u in de ochtend en dat op een zaterdag. Ik neem snel, wat bij 
mij wel 25 minuten zijn,  een douche met de fantastische klanken van Miley Cyrus en haar 
Party in the USA die weerklinken in de galm van druppels warm water die de douchegrond 
raken. Ik droog me af en kleed me aan. In tussen aanschouw ik nog even mijn prachtige spie-
ren in de spiegel. WAUW wat een man! Ik neem mijn kostuumkledij en stokkentas die ik de 
avond ervoor heb klaargelegd en stap de auto in. Nog geen 5 minuten weg besef ik iets… Hon-
ger… Ik ben vergeten te ontbijten. Ik wandelde het prachtige wegrestaurant van Roeselare 
binnen en zag er een schone serveerster aan de Délifrance broodjesstand staan. Ik bestel ik 
me daar een chocoladekoek, een cécémel en een broodje voor deze middag te eten. Uiter-
aard een broodje quatro wat niet zo bekend was. De serveerster moest lachen met de vreem-
de combinatie die ik vroeg. Ik betaalde mijn broodje om dan mijn reis terug verder te zetten. 
Eindelijk aangekomen! Het feeërieke Brugge, hoofdstad van tourisme in West-Vlaanderen. 
Maar niet vandaag, want de grijze wolken hadden hun liters al naar beneden laten stromen. Ik 
rij langs het station en zie het concertgebouw van Brugge liggen. Nu nog parking… Natuurlijk 
heb ik geen zin om in deze, typisch Belgische weersomstandigheden, ver te parkeren en nog 5 
minuten te moeten wandelen. Daarom plaats ik me maar op de parking van de inlaadzone. Ik 
zeg aan de balie dat ik nog wat extra materiaal meeheb voor tijdens de voorstelling. Ze bekij-
ken me van top tot teen en zien de stokkentas en mijn kostuum die wat belabberd op een 
kapstok hangt die ik met me meedraag. Ze geloven mij en we zijn gestart. Ondertussen is het 
al 9u30. We overlopen nog vlug eens de volgorde van de stukken en hoe we te werk gaan. Om 
10u30 start het concert. Ik begeef me naar de kleedkamers om me om te kleden. Een in vuil 
wit geschilderde muur met enkele affiches van oude concerten aan en enkele kapstokken laat 
me blijken dat dit de kleedkamers zijn. Aan de andere kant zie ik spiegels hangen. Hier moet ik 
wel degelijk zijn! Ik kleed me om en aanschouw de prachtige spierbundel die voor de spiegel 
staat. WAUW wat een man! Aangekleed loop ik de kleerkamer weer buiten en zie ik het pu-
bliek toekomen. De gemiddelde leeftijd zijn 10 jarige kinderen met hun, de één al wat mooier 
dan de ander, moeder. Dit concert is anders dan een gewoon concert. Want deze kinderen, 
en hun ouders, mogen midden in het orkest gaan zitten. We starten het programma en de 
dirigent geeft wat uitleg over de instrumentengroepen. Natuurlijk spelen we terug iets langer 
dan verwacht waardoor ik 5 minuten voor het einde de zaal al moet verlaten. Want de auto 
moest nog voor een andere reden dicht staan. Het is ondertussen 11u30, ik spring mijn auto 
in en wissel vlug nog van hemd naar T-shirt om dan te vertrekken richting Kortrijk. Het is 
12u25, 5 minuten te vroeg. Het concert start en ik krijg vlug nog wat partijen naar mijn hoofd 
geslingerd van links en rechts. Een oude grijze man staart heel het concert niets zeggend langs 
de zijkant van het podium me aan. We zijn aan het laatste stuk gekomen. Eindelijk! Tot dat de 
oude man het podium betreedt en hemzelf voorstelt. De voorzitter van deze muziekvereni-
ging. Een fantastisch lange speech waar hij zichzelf interessanter vindt dan de paus vindt terug 
plaats waardoor weer 10 essentiële minuten verloren gaan. We spelen het laatste nummer en 
voor de laatste noot gespeeld is loop ik terug het podium af naar mijn auto. Jawel de 2de voor-
stelling in Brugge start al over een uur.  
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Gelukkig is het niet al te druk op de weg waardoor ik vlug naar Brugge kan rijden terwijl ik 

mijn smakelijk broodje quatro kan opeten met de gedachte bij de schone serveerster van de 

DéliFrance. Ik ben 10 minuten voor het concert in Brugge wat een tijd die ik over heb! Maar 

dan… Iemand heeft mijn plaats aan het concertgebouw ingenomen! Wat een toestanden zijn 

dit nou zeg… Ik rij achter het gebouw op en plaats mijn oude vlak naast de ingang van het 

gebouw. Hopelijk komt er geen controle langs of het geld van mijn concerten zijn mooi voor 

vader staat. Ik loop het concertgebouw binnen en we starten onze 2de sessie met nog meer 

kinderen, en nog meer schone moeders. Het zelfde principe gaat van start en we spelen 1 

stuk minder om meer tijd te hebben voor de uitleg over het orkest en de instrumentengroe-

pen. Na enkele terecht intelligente vragen van deze 10 jarige knapen spelen we ons slotstuk 

en neem ik alweer mijn stokkentas aan mijn zijde om direct te kunnen vertrekken. Deze keer 

gaan we richting Antwerpen.  Want we moeten spelen voor radio Klara in de singel. Deze keer 

zijn de verkeersgoden mij niet zo goed gezind. File aan de Kennedytunnel. Ik neem mijn gsm 

en bel naar de dirigent om dit te melden, natuurlijk op luidspreker! De toon gaat over en over 

en over… Tot plots de dirigent antwoord. Hij stelt voor het programma om te gooien zodat ik 

enkel op het einde moet spelen. En zo blijven we aanschuiven meter per meter… minuut per 

minuut… tot we eindelijk die Kennedytunnel door zijn. Ik parkeer me op de parking naast de 

Singel en storm de lift in om dan even te kijken of ik al mijn partijen bij heb. De zijdeur is geluk 

open zodat ik niet door de zaal moet. Daar wacht ik nog 1 stuk om dan mee op het podium te 

gaan en het volgende stuk mee te spelen. De dirigent kijkt opgelucht als hij mij op het podium 

ziet komen. We speelden dan ook nog een knaller van een werk waar het publiek wild van 

was. Een staande ovatie voor onze solist en enkele foto’s later zit ik alweer in de auto op weg 

naar Gullegem om de repetitie te dirigeren. Als ik voor elke 10km die ik aflegde een pint 

moest drinken mocht ik al lang de baan niet meer op! Eindelijk toegekomen in het fabuleuze 

Gullegem, de wereldstad. De zon klaar uit zichzelf op want ik was in Gullegem. De vogeltjes 

fluiten en de bloemetjes bloeien. Ik dacht dat ik een hertje over de staart zag huppelen maar 

het was een oude dame die juist de smatch uit kwam met 3 peren, een doos “Merci”kes en 

een kilo suiker. Ik begeef me naar ’t bakkerietje waar de repetitie om 18u30 start. Na de repe-

titie is er eindelijk tijd om eens te zitten en dan slaat het noodlot toe… Mijn buik… HON-

GEEEER!! Gelukkig is de pita maar om de hoek want ik zou een paard kunnen verslinden. Een 

goeie durüm mix zonder groentjes met kaas en als saus… nog wat meer kaas gaat mijn maag 

binnen, waarna we verleggen naar “den vuilen hoek”. Inderdaad Den Osse. Maar het was een 

lange dag, het wordt geen late avond dacht ik. Tot ik met heerlijke … fristi … in mijn hand tus-

sen nog meer 10 mensen sta, waarvan er 5 op de toog in 12 verschillende toonsoorten staat 

mee te brullen op de beste hits en meezingers die er zijn. Het is 5u ’s ochtends, tijd om naar 

huis te gaan. Met nog een pitstop langs de zak gruyere kaas in de frigo, kruip ik moe maar 

voldaan mijn bedje binnen. Om dan 5 minuten later toch nog eens te moeten plassen en dan 

echt goed mijn bed in te kruipen. En raad eens… 8u30 gaat alweer dat prachtige deuntje van 

die wekker… Wat staat er nu voor mij in petto… Dat lees je volgende keer weer bij  

Een dag in het leven van Donovan Eggermont.  
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Werkten mee aan deze editie van ’t VIPke: 

Milan Plouy , Harm Buyck, Emmy Patteeuw Charles Vancom-

pernolle en Donovan Eggermont 

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 


