
Beste Plusdertieners, jong-Moerenaren, vrienden 

en sympathisanten,   

We sloten net een knallend plusdertien-werkjaar af 

met ons al-even-knallend carnavalsfeestje. Nadat 

de paasklokken “Jingle-Bells” luidden, de kerstman 

paaseieren uit deelde en Onze-Lieve-Heer tijdens 

Zijn Hemelvaart het werk had stilgelegd, dansten 

we ons het nieuwe +13 jaar in.  

Dat nieuwe – ongetwijfeld fenomenale – jaar zouden wij heel graag met jou beleven! 

Zin om eens te komen proeven van die befaamde jeugdbeweging, +13 Moere? 

Nieuwsgierig naar wat +13 Moere in zijn mars heeft? 

En jullie, trouwe (en oude?) plusdertieners, staan jullie net als wij al te popelen om alle 

nieuwelingen te verwelkomen en hen beter leren kennen?  

Dan verwachten we jullie graag op zaterdag 11 maart om 14u aan ons lokaal (Molenstraat 

26 te Moere) voor de officiële start van het nieuwe werkjaar. In deze activiteit is het de 

bedoeling dat oude en nieuwe leden elkaar en de leiding spelenderwijs wat beter leren 

kennen. Om de startactiviteit tot een goed einde te brengen heb je kleren-die-tegen-een-

stootje-kunnen nodig. 

Omdat we jullie graag wat willen verzekeren voor eventuele ongevallen, vragen we om bij de 

start van het werkjaar inschrijvingsgeld te betalen. Deze bijdrage kost € 20 per lid. Wil je 

daar dan ook nog een mooi +13 T-shirt bij, dan kan je deze voor de democratische prijs van  

€ 5 aanschaffen, of een trui ter waarde van maar slechts € 20. Gelieve ook het bijgevoegde 

inschrijvingsformulier in te vullen en mee te brengen naar de eerste activiteit waarop jij 

aanwezig kan zijn. 

Diegene die niet meer kunnen wachten of graag nog eens wat meer zou willen zien van ons, 

raden we aan om ons eens op te zoeken op het wereldwijde web op de pagina 

www.plus13moere.be 

Zo, dit was het dan een beetje, we hopen je van harte welkom te mogen heten op een 

hopelijk zonovergoten startdag.  

Groetjes jullie allerliefste leiding: Steven, Nina, Lore, Amber, Silke, Saar, Lukas, Mathijs, 

Bram, Aaron, Broes en Bauke 

  



INSCHRIJVINGSBLAD 

Ik, ………………………………………, schrijf me in voor een jaar bij VZW +13 Moere 

en betaal hierbij 20 euro of schrijft dit over op rekeningnummer BE03 8538 5105 4184. 

Trui: ja/neen (20 euro) 

T-shirt ja/neen (5 euro) 

(Nieuwe leden wordt gevraagd om een T-shirt aan te schaffen) 

Persoonlijke gegevens: (gelieve zo volledig mogelijk in te zijn) 

Rijksregisternummer: ....................................................... (jezelf) 

Rijksregisternummer: ....................................................... (mama/papa) 

Geboortedatum: ..............................................................  

Adres: ..............................................................................  

Telefoonnummer: ............................................................  

GSM-nummer: ................................................................. (jezelf) 

E-mailadres: ..................................................................... (jezelf) 

Gsm-nummer: ................................................................. (mama/papa) 

E-mailadres: ..................................................................... (mama/papa) 

Beeldmateriaal: 

Tijdens de activiteiten worden er foto’s en filmpjes gemaakt. Deze kunnen verschijnen op onze 

facebookpagina alsook op onze website. Gelieve aan te kruisen wat voor uw kind van toepassing is. 

Als u zich in de loop van het jaar bedenkt en u vraagt om bepaalde beelden toch te verwijderen, dan 

geven we daar onmiddellijk gevolg aan. Gelieve ons dan te mailen (info@plus13moere.be). 

□ Ik geef toestemming aan +13 Moere om foto’s en filmpjes te maken en die te publiceren. 

□ Ik geef geen toestemming aan +13 Moere om foto’s en filmpjes te maken en die te 

publiceren. 

  

mailto:info@plus13moere.be


Medische info: 

Naam huisarts:.................................................................  

Telefoonnummer huisarts: ...............................................  

Bloedgroep: ..................................................................... (indien gekend) 

Ben je allergisch aan sommige voedingsmiddelen of geneesmiddelen? Indien ja , welke? 

 ........................................................................................  

Als er nog zaken zijn die belangrijk zijn om te weten, schrijf ze hier neer. 

 ........................................................................................  

Indien nodig om medicatie toe te dienen/ dokter van dienst op te roepen, geef ik toestemming aan 

de verantwoordelijken. 

Datum:  Handtekening ouders: 

 

Gelieve hier 2 kleefvignetten aan te brengen van de ziekenkas. Deze kunnen we nodig hebben indien er 

medische tussenkomsten noodzakelijk zouden zijn. 


