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Woordje van de hoofdleiding 
 

 

Beste kinderen 

Beste ouders 

 
 

Een nieuw schooljaar breekt aan en voor velen betekent dit weer een afkick van de 

zomer. Voor ons betekent dit een nieuw werkjaar, nieuwe leiding, nieuwe leden en nieuwe 

activiteiten. Dit VIB-jaar zullen Wij, Rik Vermeiren en Senne Vrins de taak van hoofdleiding 

voor een tweede jaar op ons nemen. Wij zijn beide 20 jaar oud en hebben er kei veel zin in. 

Met onze enthousiaste leidingsploeg zullen wij ervoor zorgen dat de kindjes weer een 

bangelijk jaar zullen beleven met al hun vriendjes/vriendinnetjes en leiding! 

 
Ook na het 32-jarige bestaan van ‘Vlimmeren In Beweging’ zijn wij nog steeds een 

unieke jeugdbeweging, erkend in het jeugdwerk door de gemeente Beerse. Via allerhande 

activiteiten, soms in samenwerking met verschillende verenigingen, dragen wij ons steentje 

bij om de jeugd van Vlimmeren zich te laten ontplooien in eigen dorp. 

 
        Voor degenen die ons nog niet kennen, volgt hier een woordje uitleg:  

De VIB is ingedeeld in vier groepen: De Beerkes, voor onze allerkleinsten van het eerste en tweede 
leerjaar, de Leeuwkes voor de kinderen van het derde en vierde leerjaar, de BB’ers voor onze al iets 
oudere leden van het vijfde en zesde leerjaar en de Oudsten voor de leden van het eerste tot en met het 
vierde middelbaar. Elk jaar gaan we ook een keertje op daguitstap en op weekend. Traditioneel wordt 
een VIB-jaar afgesloten met een kamp dat, volgens de reacties, ook dit jaar weer een toppertje was! 

 
Heb jij ook zoveel zin om je een jaar lang te amuseren met je vriendjes en je leiding? 

Aarzel dan niet om je in te schrijven voor een nieuw leuk VIB-jaar, zodat je al die leuke 

activiteiten niet moet missen! Ben je toch nog niet helemaal zeker? Vraag dan eens aan je 

vriendjes op school hoe leuk het is op de VIB en kom op zondag 11 september zeker eens een 

kijkje nemen op onze eerste activiteit! Je kan ons altijd vinden in de jeugdlokalen achter 

de kerk. De activiteit gaat door van 13u30 tot 16u30. En op het einde krijgen jullie 

overheerlijke hotdogs van onze fantastische kookleiding 

 

 

 

Nog veel lees- en puzzelplezier met dit Klaroentje en tot zondag op de overgang! 
 
Vele groetjes,  

Rik en Senne 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

BEERKES 
 

Zit jij in het eerste of tweede leerjaar? 
 

Dan hebben wij fantastisch nieuws voor jou! Vanaf het eerste leerjaar ben jij 
welkom bij de VIB! De groep waar jij dan in zal zitten, is de Beerkes. Als jij je 

samen met je vriendjes en vriendinnetjes inschrijft, wordt dit (zoals al vele 
jaren) de leukste groep van heel de VIB. 

 

Maar wat is de VIB nu eigenlijk? De VIB is een jeugdbeweging die elke 
zondag spelletjes speelt. Dit zal doorgaan van 14u tot 16u op het pleintje achter 

de kerk. Als je even doorbladert naar de volgende pagina’s kom je meer te 
weten over jullie leiding en de spelletjes die de volgende twee maanden op het 

programma zullen staan. 
 

Buiten deze zondagse activiteit doen we ook nog andere toffe dingen. Zo gaan 
we bijvoorbeeld één keer per jaar op daguitstap én dan is er natuurlijk nog het 

weekend en het kamp! Je leest dus meteen dat we een heleboel toffe activiteiten 
zullen doen. 

 
Als je op 12 september om half 2 tot half 5 naar onze overgang komt, kan je 

mee spelletjes spelen en zien wat je van onze superleuke jeugdbeweging vindt. 
Wij voorzien voor jou niet enkel een leuke namiddag, maar ook een super 

lekkere hotdog en een drankje. Wij hopen jou daar te zien! Tot dan! 
 
 
 

 
Veel groetjes van de Beerkes-leiding 

Liese, Benthe, toon, Iljan, Lola, Julie, Robyn en Louise VdB 
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Hey  
 
Ik ben Louise en ik ben 17 jaar. Ik ga naar het 6de middelbaar op Immaculate 
in Oostmalle waar ik ondernemen en marketing volg. In mijn vrije tijd doe ik 
dansen en geef ik dansles in de Pegger. Ik geef dansles aan de kleuters en 
1ste-2de leerjaar. Ik ben dit jaar natuurlijk weer leiding en dan nog is van de 
tofste groep DE BEERKES. Dit wordt mijn tweede jaar leiding maar met zo’n 
topgroep komt dat helemaal goed.  Hopelijk hebben jullie evenveel zin als mij 
in dit jaar en kunnen jullie al niet wachten op de overgang!  
 

Tot dan  
Xxx Louise 

Hallo liefste beerkes!!  
 
Mijn naam is Julie en ik ben 20 jaar oud. Ik studeer Orthopedagogie aan Karel 
de Grote in Antwerpen. Dit is mijn 5de jaar als leiding en mijn eerste jaar als 
leiding van de jongste maar liefste groep: de beerkes. Buiten leiding te zijn van 
de allertofste jeugdbeweging van het land, speel ik ook nog volleybal. Ik ben er 
heel zeker van dat we er samen een mega leuk vibjaar van gaan maken!!  
Twijfel dus zeker niet om naar de overgang te komen! Ik kijk er alvast naar uit!  
 
Tot dan!  
Groetjes Julie x 
 
Hey allemaal! 
 

Ik ben Liese. Ik ben bijna 18 jaar en start dit jaar aan mijn 1e jaar 
lerarenopleiding lager onderwijs aan Thomas More Vorselaar. In mijn vrije 
tijd speel ik volleybal en ben ik natuurlijk ook leiding van de VIB. Dit jaar 
ben ik voor de 3e keer leiding van de allerleukste kindjes van de hele VIB: 
de beerkes. Ik heb er echt al keiveel zin in!!! 
 
Tot op de overgang! 
Liese xxx  

 
 
 
 

Hey lieve beerkes 
 
Ik ben Robyn en ik ben 17 jaar. Dit is het 3e jaar dat ik leiding zal geven, en het 1e jaar dat 
ik aan jullie kleine schatten leiding mag geven! In mijn vrije tijd speel ik volleybal en door 
de week zit ik op kot om te studeren. Daarnaast ben ik uiteraard ook VIB-leiding van de 
allerleukste groep! Ik heb keiveel zin in het nieuwe VIB jaar, en kijk uit naar de overgang 

om jullie allemaal zin      

Tot dan! 
Xxx Robyn 



 
Joooow  
 
Ik ben Iljan Lauwers en ben 21 jaar. Dit wordt mijn 6e jaar als leiding maar voor 
het eerst van de allertofste groep: de Beerkes. Spannend! Mijn hobby's zijn 
natuurlijk de VIB op zondag en hier en daar is naar de voetbal gaan kijken of een 
terraske doen of een feestje meepikken. Werken doe ik bij Bakkerij 'T Bakhuis te 
Lille waar ik mee zorg voor het verse brood en pistolets.  
Ik heb al superveel zin in het nieuwe jaar! dus hou u al maar Klaar;))  
 
Hopelijk allemaal tot op de overgang beren!  
Groetjes Iljan! 
 
 

 
Hallo beste vriendjes 
 
Met Lola hier. Dit wordt mijn allereerste jaar als leiding. Ik heb er super maar dan 
ook superveel zin in omdat ik leiding mag worden van de allerleukste groep van 
de VIB, de Beerkes natuurlijk! Ik ben 16 jaar en in mijn vrije tijd ben ik meestal te 
vinden op de volleybal. Ik ga nu ondertussen al naar het 5e middelbaar op 
Mariagaarde in Westmalle waar ik Sociale Technische Wetenschappen studeer. 
Ik hoop dat jullie er allemaal heel veel zin in hebben, en we gaan er een topjaar 
van maken! 
 

Tot op de overgang      

 
Hallo allemaal 
 
Ik ben Benthe en ben 16 jaar. Ik zit in het 5e middelbaar op Maris Stella waar ik 
Economie Moderne Talen volg. Voor de rest vul ik mijn vrije tijd in met volleybal 
en volleybaltraining geven, maar natuurlijk ook met de VIB. Ik heb het geluk dat ik 
in mijn 1e jaar al direct leiding ben van de allerleukste, allerbeste en 
allerschattigste groep: de Beerkes. Hopelijk zie ik jullie allemaal op de overgang !  
 
Ik heb er alvast super veel zin in ! Tot dan ! 
Benthe x 
 
 

Heeyy 
 
Mijn naam is Toon en dit jaar keer ik terug naar de allerleukste groep met de 
allerliefste, leukste, bangelijkste kindjes: DE BEERKES!!! Over mezelf kan ik nog 
zeggen dat ik, afgezien van het feit dat ik natuurlijk de beste leiding van de VIB 

ben , in mijn vrije tijd graag piano speel, muziek maak met een bandje en dat ik 
ook actief ben in een studentenclub in Leuven. Hier begin ik dit jaar mijn Master 
Burgerlijk Ingenieur in de chemische technologie. Voor de rest vul ik mijn lege 
avonden met putten schuppen. Goed, Ik zal jullie allemaal wel zien op de 
overgang! Ik heb alvast superveel zin om er een spetterend jaar van te maken!  
 
Heel veel kusjes en knuffels!  
Toon  



MAANDPROGRAMMA  SEPTEMBER 

– OKTOBER 

 
Zondag 11 september 

Overgang 

13u30 – 16u30 

 

 

 

Zondag 18 september 

Het Beerkesspel 

14u00-16u00 

  

 

 

Zondag 25 september 

The Battle of the Beerkes 

14u00 – 16u00 

 

 

 

Zondag 2 oktober 

Vind de schat-spel 

14u00 – 16u00 



Zondag 9 oktober
DAGUISTAP 
Meer info volgt! 
 
 
 

 
 

Zondag 16 oktober 
Leidingsweekend 

GEEN VIB! 
 
 
 
 
 
 
Zondag 23 oktober         
Paw Patrol spel 
Neem jullie fiets mee! 
14u00 – 16u00 
 
 

 
 
 

Zondag 30 oktober 
Halloween 

KOM VERKLEED!! 
14u00 – 16u00 



SPELLETJES 

verbind de punten. 

 

 

 

Zoek de weg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleurplaat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sfeerfoto’s 

VIB kamp 2022 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEEUWKESLEIDING 
 

 

Hey hey, dag toppers  

Ik ben Marie, maar je zal me waarschijnlijk al wel hebben zien rondlopen op 
de VIB. Ik ben ondertussen al 18 jaar, en zit in mijn laatste jaar 
biotechnieken op de VITO. 

In mijn vrije tijd speel ik volleybal, en in het weekend kan je mij vinden op de 
VIB om kei toffe spelletjes te spelen met jullie. 

Dit jaar heb ik gekozen om opnieuw leiding te zijn van de leeuwkes. 

Hopelijk zie ik jullie allemaal op de overgang om er een kei tof VIB jaar van 
te maken. 

XOXO Marie 

 

Dag supercoole Leeuwkes  

Mijn naam is Jinte en ik ben 17 jaar. Ik zit in het 6de jaar moderne talen 
wetenschappen op Maris Stella. In mijn vrije tijd geef ik dansles aan 
kleutertjes en zorg ik dat er niemand dorst heeft in de cafetaria van het 
zwembad. Op zondag kan je me natuurlijk altijd hier op de VIB terugvinden. 
Dit is mijn 2de jaar als leiding en deze keer van de allerleukste en coolste 
groep van de VIB: de leeuwkes natuurlijk!!  

Ik heb er alvast suuuper veel zin in (en jullie ook toch?) 

Dan zie ik jullie allemaal op de overgang!! Tot dan!  

Kusjes Jinte xx 

 

 

 
Heykesss ik ben Ferre en ben 17 jaar. Dit is mijn eerste jaar als leiding 
en ik krijg direct de tofste groep van allemaal: De Leeuwkes. Ik ga in 
Mariagaarde naar school en doe daar de richting Sport. In het weekend 
is er op zondag natuurlijk de VIB en op zaterdag ben ik flankaanvaller bij 
de U21 van FC Sint-Jozef Sk. Maar allé ik kijk er al super hard naar uit 
om jullie leiding te zijn en om jullie allemaal te ontmoeten op de 
overgang. Tot dan!!! 

Groetjes Ferre 

 

 

 
 

Heyy liefste Leeuwkes :)  
Ik ben Louna en dit is mijn eerste jaar als leiding. Ik ben direct leiding 
van de leukste groep van heel de VIB, de Leeuwkes natuurlijk! Ik ben 
16 jaar oud en ga naar het 5de middelbaar. Ik ga naar de school 
Mariagaarde in Westmalle en ik volg er de richting verzorging. In de 
vakanties werk ik veel in een kledingwinkel en op zondagnamiddag 
kan je mij natuurlijk vinden op de VIB!  
Ik heb er alvast super veel zin in, ik hoop jullie ook <3 
Tot op de overgang hé!  
Groetjes Louna xx 

 
 



 
 
 

Hey allemaal ik ben Aagje!  
Ik ben 16 jaar en ga naar school op Mariagaarde waar ik 
sociaal technische volg. Ik ben super blij leiding te zijn van 
deze groep en heb er heel veel zin in. Dit wordt mijn 
eerste jaar als leiding dus hopelijk vinden jullie mij ook een 
beetje leuk. :) Ik hoop op een ei plezant jaar met jullie en 
tot op de overgang!!!! :)) 
 
 

 
 
 
 
Hallo allemaal!! 
Ik ben Fien en dit is mijn tweede jaar als leiding. Gelukkig heb ik dit 
jaar de tofste, leukste en liefste groep gekregen, de Leeuwkes 
natuurlijk! Ik ben bijna 17 jaar en  ga naar het 6de middelbaar in 
Maris Stella, waar ik economie wetenschappen studeer.  In het 
weekend amuseer ik mij met de volleybal en zul je me vooral bij de 
VIB zien. Hopelijk zie ik jullie allemaal op de geweldige startdag van 
de VIB.  
Ik heb er alvast super veel zin in! Tot dan! 
Fien x 
 

 
 
 

Hallo liefste leeuwkes!  
Ik ben Anthe en ik word dit jaar 17. Ik zit nu in het 6de middelbaar op Maris 
Stella waar ik latijn doe. In mijn vrije tijd doe ik tumbling en geef ik training in 
de turnkring van Vlimmeren. Sinds een paar maanden kan je me ook in de 
frituur in Oostmalle vinden. Maar het tofste moment van het weekend is de 
VIB! Dit jaar wordt mijn tweede jaar als leiding, maar wel het eerste jaar van 
de leukste groep, de leeuwkes. Hopelijk kijken jullie er net zoveel naar uit 
als mij en kunnen we er een topjaar van maken. :) 

Tot op de overgang!  
   Xx Anthe 
 
 
Hallo allemaal 
Ik ben Elena en ik ben 15 jaar. Ik zit nu in het vijfde middelbaar op 
Maris Stella en ik studeer daar wiskunde wetenschappen. Dit is mijn 
eerste jaar als leiding en al direct van deze super toffe groep “de 
leeuwkes”! Naast de vib speel ik in mijn vrije tijd ook tennis en volleybal. 
Ik heb er heel veel zin in om er samen met jullie een super leuk vib jaar 
van te maken! 
Vele groetjes Elena 
 

 
 
 

Hallo ik ben Sverre ook wel de SFEER voor de vrienden!  
Ik ben 20 jaar en door de week werk ik bij de Luyckx in Brecht. Mijn hobby’s zijn 
voetbal en natuurlijk de VIB. Af en toe kan je mij ook vinden in het jeugdhuis van 
Vlimmeren. Ik kijk er naar uit om voor mijn vierde jaar leiding te worden en dat bij 
de aller tofste, leukste en liefste groep de LEEUWKES.  
Hopelijk zie ik jullie allemaal op de overgang!  
Tot dan!!! 



Zondag 02/10 14u-16u  
Leeuwkesdoop  
Doe je slechtste kleren 
aan!! 

Zondag 25/09  14u-16u 
Het Marie-en-Fien-zijn-jarig-
spel!  
 

 
MAANDPROGRAMMA 
SEPTEMBER-OKTOBER 

  Zondag 11/09   13u30 –16u30  
Overgang  
Kom zeker mee smullen van de 
hotdogs! 
 

Zondag 18/09  14u-16u 
De enige echte leeuwkescup 
Ben jij het sterkste en 
dapperste leeuwke? 
 



Zondag 09/10  
DAGUITSTAP!! 
Verdere informatie volgt 
nog! 

  

 

Zondag 23/10  14u-16u 
Superhelden Stratego 
Neem zeker je fiets mee! 

GEEN VIB 
De leiding is op weekend :( 

Zondag 30/10  14u-16u 
Het-super-enge-maar-toch-
kei-leuke-Halloween-spel 



KEICOOLE SPELLETJES 

  

• BLAUW 
• GEEL  

• GEIT  
• KAMP  

• KOE  
• LEEUWKES 

• SUPERCOOL  
• TOPLEIDING 

• VIB  
• WEEKEND  

• ZONDAG  

 

Kan jij alle woorden 
vinden? 



FOTO’S 2021-2022 
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  Hela lieve BB’ers! Ik ben Jolien en wordt 16 jaar in december. Dit is   mijn 
eerste jaar als leiding en dan nog wel bij een supertoffe groep! Ik zit op 
Mariagaarde en doe STW. In mijn vrije tijd doe ik aan keurturnen en op 
zondag zie je mij op de VIB :)) hopelijk zie ik jullie allemaal bij de overgang. 
Op een super leuk jaar en tot dan!! Lieve groetjes Jolien xxx 
 
 
 
 

  
Heyyy lieve bb’ers, Jaja, jullie zien het goed, ik ben weer leiding van de 
bb’erssss, ook wel de beste, leukste, tofste,… groep van de VIB 

genoemd! Voor degene die mij nog niet kennen (wat me zou verbazen 
), mijn naam is Fien en ik ben 18 jaar jong. Ik start volgend academiejaar 
in mijn tweede jaar vroedkunde aan KDG Hogeschool in Antwerpen. 
Doorheen de week kan je me daar ook terugvinden op mijn kot. In het 
weekend ga ik graag op stap met de vriendinnen en op zondag ben ik op 
de VIB om met jullie de leukste spelletjes te spelen! Ik hoop jullie 
allemaal te zien op de overgang & we maken er een topper van formaat 
van dit jaar! XOXO Fien 
 

                                                                                                        
  
Beste bb’eers Ik ben Wannes 19 jaar oud. Ik ga dit jaar    mijn 2de 
leidingsjaar in en doe dat heel graag samen met de beste groep de bb’eers. 
Mij ga je niet zo veel zien als de andere leiding dit jaar, want ik werk voor het 
Belgisch Leger. Maar als ik er ben gaat het zeker een zotte bende worden. Ik 
hoop dat jullie er allemaal superveel zin in hebben en jullie tijdens onze VIB 
al jullie energie laten zien die jullie hebben. Hopelijk zie ik jullie op de 
overgang op 11 september. Het wordt een topjaar!!  
groetjes Wannes 
 
 

 
Hey liefste BB’ers !  
Mijn naam is Yinthe en ik ben 17 jaar oud. Mijn tweede leidingsjaar 
is in zicht en ik kan jullie al verzekeren dat ik er enorm veel zin in 
heb!!! Ik doe humane wetenschappen en ga naar mijn laatste 
jaartje in Maris stella. In mijn vrije tijd kan je me vaak terugvinden 
in de sporthal voor een matchke volleybal en natuurlijk ook op 
zondag op de vib! Ik hoop jullie allemaal te zien op de overgang 11 
september. Tot dan! 
 groetjes Yinthe Xxx  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Hoihoi allerleukste bbers!!!  
Ik ben Charlotte en ik ben 16 jaar. Dit wordt mijn eerste jaar als 
leiding en dat ineens van de allerleukste groep de bbers!!!! In mijn 
vrije tijd kan je mij op het volleybalveld vinden en iedere zondag 
natuurlijk op de vib. Ik zit op school in Maris Stella en begin nu aan 
mijn 5de jaar economie wiskunde. Ik kijk super hard uit naar dit 
jaar, we maken er een mega plezant jaar van.  
Tot op de overgang!!! 
 



 
 
 
 
Hey BB’ers Ik ben Fien, 17 jaar oud en ben vooral bezig met 
volleyballen bij zandhoven. Ik begin dit jaar aan mijn 1ste jaar 
verpleegkunde in Antwerpen, maar op zondag steek ik graag 
mijnen energie in de vib. Sommige van jullie kennen mij al van 
vorig jaar bij de leeuwkes maar dit jaar ben ik leiding van de 
BB’ers! Ik hoop jullie allemaal te zien op de overgang!;) Groetjes 
Grote Fien xx 
 
 
 

 
Hey bb'ers ik ben Milo en ik ben 16 jaar. Dit wordt mijn eerste jaar 
leiding. Ik ga in Mariagaarde naar school en ik ga nu naar het 5de 
de richting STW volgen. In mijn vrije tijd kan je mij terugvinden op 
de voetbalvelden en op zondag natuurlijk op de vib. Hopelijk zie ik 
jullie allemaal op de overgang, groetjes Milo! 
 
 

 
 
Hey BB’ers Ik ben Ella Peeters en ik ben 17 jaar. Ik zal mijn 2e jaar als 

leiding doorbrengen met de tofste groep natuurlijk Ik doe mijn laatste 
jaar humane wetenschappen op Maris Stella en in mijn vrije tijd kan je 
me zondag op de vib vinden. We gaan er een topjaar van maken en ik 
kijk er al naar uit om jullie op de overgang te zien!! Lieve groetjes van 
Ella xx 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Hey allemaal , Ik ben Floor en dit is mijn 2de jaar als leiding en dit jaar 
van de allerleukste groep in de vib, de bb’ers!! Ik ben 17 jaar oud en 
studeer Sociale en technische Wetenschappen in Herentals. In het 
weekend ga ik graag iets drinken met mijn vrienden. Maar zondag kan 
je mij altijd op de vib vinden om mezelf rot te amuseren met jullie en de 
leuke spelletjes. Ik hoop jullie allemaal te zien op de overgang, 
vrienden! Groetjes de allertofste leiding ;)) xxx 
 

 

 

 
 



 
 

  
Overgang 
Zondag 
11/09                                                                                                                                    
13:30- 16:30 

Waar is Wannes 
spel 
Zondag 23/10                                                                                                                                    
14:00- 16:00 

Bb’ers kroning 
(slechte kleren) 
Zondag 18/09                                                                                                                                    
14:00- 16:00 

Bb’ers olympics 
Zondag 25/09                                                                                                                                    
14:00- 16:00 

Stratego 
Zondag 2/10                                                                                                                                
14:00- 16:00 

Geen vib 
(leidingsweekend) 
Zondag 
16/10                                                                                                                                 

Daguitstap 
(info volgt) 
Zondag 
9/10                                                                                                                                 

Kolonisten van 
Vlimmeren 
Zondag 31/10                                                                                                                                    
13:00- 16:00 



 
 
  



 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Jooww  
 
Het is met de Senne hier ook wel gekend 
als de Frisse. Ik studeer momenteel 
Handelsingenieur in Antwerpen en buiten 
wat op school zitten doe ik ook nog aan 
volleybal. Ik ben pas 20 geworden en ook 
de knapste hoofdleiding van de allerbeste 
jeugdbeweging van het land! Mijn 
weekend vul ik met een match en 
natuurlijk de VIB. Waar ik de allerbeste 
groep heb gekozen: De Oudsten! Af en toe 
(veel te veel) kan je me ook wel eens 
vinden in het jeugdhuis van Vlimmeren. 
Ik hoop jullie allemaal te zien op de 
overgang!  
 
Adios amigo’s! 
 
 
 
 

 
 
 

 
Dag toppers van de oudsten! 
 
Ik ben Lander maar de meeste zullen mij wel 
kennen als de ZAAANDEEER. Ik ben afgestudeerd 
als zorgkundige maar ik ga ook nog eens proberen 
bij den brandweer. Verder kunde mij ook zien als 
sterspeler bij Vlimmeren sport, ambiance nooit 
tekort. Ik ben er zeker van dat mijn eerste jaar als 
oudstenleiding bangelijk wordt. Kom allemaal naar 
de overgang, da wordt lit ge valt zeker ni in de pit! 
 
XOXO Zander 
 

 
 

 
 
 

 

LEIDING OUDSTEN 



 

Hallo mijn allerliefste oudsten, 
 
Mijn naam is Sien en ben 20 jaar. Ik begin 
ondertussen aan mijn 5de jaar als leiding. En je na 
vier jaar zitten jullie nog altijd met mij 

opgescheept       . Ik studeer verpleegkunde aan de 
KDG in Antwerpen. Op zaterdag vind je me in de 
sporthal voor een matchke volleybal maar de VIB 
vind ik natuurlijk het allerleukste om mijn 
weekend mee op te vullen. Ik heb er alvast super 
veel zin in. 
Tot op de overgang! 
 
      Xoxo Sien 

 
 
 
 

Heyy oudstenn, 
 

Louise hier. Ik ben 17 jaar jong en begin aan mijn laatste 
jaar Humane Wetenschappen in het Klein Seminarie. 

Naast leiding zijn van de leukste jeugdbeweging van ’t 
land doe ik aan volleybal. Ik heb alvast super veel zin in 

het nieuwe VIB jaar! Hopelijk jullie ook?! Ik hoop jullie 
allemaal te zien op den overgang. 

 
Tot dan!! 

 
 
 

 
 
 

Hallowkess 
 
Tis den ejnigen echte joenge, tis uw favoriete 
leiding, tis Rik Vermeiren das zeker da. Dit 
wordt alweer men 5e jaar als leiding en 
wederom van den aller plezaantste groep: de 
Oudsten. Ik zal dit jaar beginnen aan men 
laatste jaar procestechnologie aan KdG. 
Verder is mijn glorieus voetbaltalent ook dit 
jaar te bewonderen op de pleinen van 

Vlimmeren Sport bij de C-reserven. Wij gaan er voor de oudsten 
weer een knettergek jaar van maken dus ik hoop jullie allemaal te 
zien op 11 september op de overgang. 
 
Tot dan! 
 
 
 

 
 



 
 
 

Hoi hoi, 
 

mijn naam is Bo en ben 20 jaar. Dit wordt mijn 5de 
jaar als leiding en jaja jullie zien het goe. Ik ben 

weer leiding van de tofste groep van de VIB. Ik 
studeer Internationaal ondernemen aan de KdG in 
Antwerpen. In de week kan je me terug vinden op 

kot en in het weekend sta ik al wel eens op het 
volleybalveld en ben ik aanwezig op de VIB. Ik kijk 
super hard uit naar volgend VIB-jaar, hopelijk jullie 

ook!!  
 

Kusjes Bo    
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Helloww, 
 
Meine Name is Caro en ben 18 jaar. Dit jaar wordt mijn 
3de jaar leiding. En ja ja derde keer goeie keer, van de 
OUDSTEN. Ik ben net afgestudeerd aan het Klein 
Seminarie in de richting Humane Wetenschappen. En 
dit jaar ga ik waarschijnlijk aan de opleiding, leerkracht 
Lager Onderwijs in Thomas More beginnen (maar 
stiekem weet ik het nog niet goed). Ondanks ik graag 
mijn weekend spendeer aan de VIB, kan je me ook 
terugvinden op een volleybalveld. Ik heb er alvast super 
veel zin en hopelijk zie ik jullie allemaal op de 
overgang!! 
 
Kusjes Caro 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

• BORIS 
• HOTDOG 
• NIEUWPOORT 
• OVERGANG 
• RIK 
• SIEN 
• VIB 
• CARO 
• LOUISE 
• OUDSTEN 
• PUT 
• SENNE 
• SMASH 
• ZANDER 

 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

SPELLETJES 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FOTO’S 



 

11 september 
13u30 – 16u30 

 
Overgang 

 

2 Oktober 
14u – 16u 

 
Goeie straffen dope 

 

18 september 
14u – 16u 

 
K3-spel 

 

25 september 
14u – 16u 

 
Studio 180 

 

9 Oktober 
      DAGUITSTAP 
Info volgt………….. 

16 Oktober 
Leiding is op teambuilding 

➔ Geen VIB 

30 Oktober 
14u – 16u 

 
Paramympics met de G-oudsten 

 

23 Oktober 
14u – 16u 

 
Het reuze winkelkarspel 



 
Verloren voorwerpen 
 
De verloren voorwerpen zullen op de overgang opengelegd worden  
zodat jullie je verloren kleren kunnen terugvinden!  
 
 
 
 

Ziekenkas-papieren 
 
Op de overgang zal een tafeltje voorzien worden waar jullie met de 
ziekenkas-papieren kunnen langs komen. Wij zouden het erg op prijs 
stellen als jullie de papieren al zoveel mogelijk invullen. Tot dan! 
 
 

 
 

Dit kindje is al haar 
ballonnen verloren, hoeveel 
kan jij er terugvinden? 



VIB T-SHIRTS EN TRUIEN 

 

Het is weer zover! Het nieuwe VIB-jaar is aangebroken en dat wil zeggen 

dat we weer klaar zijn voor een jaar lang ravotten. Hiervoor heb je 

natuurlijk geschikte kledij nodig en daar kan de VIB voor zorgen! Ook dit 

jaar zullen wij immers weer T-shirts en truien verkopen, die je een heel 

jaar lang kan dragen op al onze activiteiten. En zo slaan we twee vliegen 

in één klap: jullie hebben kleren die je kunt vuil maken en wij (de leiding) 

kunnen jullie gemakkelijk herkennen als we op daguitstap gaan of een 

dorpsspel spelen. 

 
Voor de prijs moet je het in ieder geval niet laten! Een T-shirt in eender 

welke maat kost 7 euro. Een warme trui voor in de winter, met kap, 20 

euro. Dus heb je nog geen trui of T-shirt? Zijn je oude versleten of 

gewoon te klein? Koop dan nu een nieuwe!  

 
Tijdens het VIB-jaar kan je hiervoor nog steeds terecht op de VIB. De T- 

shirts en truien zullen daar door het jaar verder verkocht worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inschrijving voor het VIB-jaar 2022-2023 
 
 
 

Wil je (ook) dit jaar tot de leukste jeugdbeweging van Vlimmeren en omstreken 

behoren? Wil je elke zondag met je schoolvriendjes en andere kameraadjes samen 

spelen? Wil je de daguitstap, het weekend, het kamp en alle andere leuke 

activiteiten meedoen? Dan is het nu het moment! 

 
Inschrijven kan op onze overgang maar ook via volgende link: 

https://forms.gle/rVw6By2KNayHv4b6A 

 

 

Als je nog niet zeker bent of je het hele jaar naar de VIB wilt komen kan je in 

dit formulier aanduiden dat je gewoon komt proberen. Als je dan na die toffe 

activiteit jezelf toch graag wil inschrijven moet je dit gewoon laten weten aan 

de leiding.  

 
Voor een heel jaar plezier betaal je slechts een spotprijs van 30 euro. Dit kan al 

betaald worden op de overgang (cash) of via overschrijving op volgend 

rekeningnummer: BE38 7330 0473 7872. 

 

 
Voor meer informatie over ons: www.VIBvlimmeren.be 

 
Toch vragen of opmerkingen?  

Contacteer onze hoofdleiders Rik & Senne via het mailadres hoofdleidingvib@gmail.com  
of bel hun op: +32 491 63 70 24 & +32 497 73 35 10 

 

https://forms.gle/rVw6By2KNayHv4b6A
http://www.vibvlimmeren.be/
mailto:hoofdleidingvib@gmail.com


 
Wist je dat… 

VIBIPEDIA 

• De VIB nog steeds de beste jeugdbeweging is die er bestaat? 

• Je jezelf kan inschrijven via het online inschrijvingsformulier? 

• Je dit zeker moet doen? 

• Er dit jaar terug 2 hoofdleiders zijn in plaats van 1?   

• Dit top leidingsduo wederom dezelfde groep heeft? 

• Tijdens deze overgang gratis hotdogs te verkrijgen zijn? 

• Deze hotdogs door onze geweldige kookleiding worden voorzien en deze dus zeker de moeite zijn? 

• We dit jaar op kamp zijn geweest naar de zee? 

• Ze aan zee het nog steeds hebben over die kleppers van Vlimmeren met hun diepe putten? 

• Dit geweldige kamp ook dit jaar weer een topper van formaat was? 

• We ook dit jaar een geweldig leuke kampdans hadden?  

• Het kamp eigenlijk elk jaar plezant is? 

• We dit jaar maar liefst 9 nieuwe leiding hebben! 

• Er van het kamp ook nog veel gevonden voorwerpen in het lokaal liggen? 

• Je deze voorwerpen met de overgang kan bekijken en meenemen?  

• De VIB dit jaar 32 jaar bestaat?  

• Sien niet meer de kleinste leiding is die er bestaat? 

• Er dit jaar maar 1 leiding gestopt is? 

• Deze leiding in de Spar werkt? 

• Deze leiding komend jaar de VIB zijn eerste materiaalman ooit gaat worden? 

• Deze materiaalman Giel Nuyts heet? 

• We een mega super coole verrassing hebben op de overgang?  

• We in totaal met 32 leiding zijn dit VIB-jaar? 

• Dat Wim van de kookleiding deze zomer is meegeweest op zijn 32ste kamp? 

• Je alle leiding in het weekend vaak terugvindt in ons plaatselijk jeugdhuis ‘Wiedes’?  

• Je later als je groot bent zeker leiding moet worden? 

• Je dan een geweldige blauwe leiding T-shirt krijgt met je naam op of een supertoffe bijnaam? 

• Je ons altijd kan bereiken via www.VIBvlimmeren.be? 

• Je op deze site ook de maandprogramma’s kan vinden? 

• Je op deze site ook de foto’s van ons fantastisch kamp kan terugvinden? 

• Je ons ook zeker moet volgen op Facebook en Instagram? 

• De leden weer zeer lekker eten hebben gekregen op kamp? 

• Dat de kookleiding ondanks de corona nog fantastisch eten gemaakt heeft 

• Onze kookploeg de strafste kookleiding heeft van gans het land? 

• De leiding niet kan wachten tot de overgang? 

• De leiding jullie toch al een klein beetje veel heeft gemist na het kamp? 

• Jullie ons ook al hebben gemist na het kamp? (Omdat dit weeral zo geweldig was.) 

• Wij nog altijd de zotste activiteiten voorzien vooral zondag van 14u-16u in de namiddag? 

• De nieuwe leiding zich heeft moeten voorstellen aan de leiding door een zelfgemaakt gedichtje? 

• Ons kamp volgend jaar  weer zal doorgaan van 1 tot 10 augustus? 

• Je de VIB kan sponsoren zonder geld uit te geven?  

• Je dit kan via Trooper: https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/vibvlimmeren ? 

• Dit VIB-jaar het meest geweldige-fantastische-super-de-luxe-bangelijkste-zotste VIB-jaar ooit wordt? 

• De knapste leiding dit jaar toch wel voor het tweede jaar op rij de hoofdleiding is! 

• We echt niet kunnen wachten tot zondag den 11e!  

http://www.vibvlimmeren.be/
https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/vibvlimmeren

