April 2017

Hoipiepeloi beste plussers!
’t Is ni warm, ’t is ni koud, maar ’t is …. April! Weer zo’n maand die niet
weet wat hij wil. April wordt ook de grasmaand, paasmaand en
eiermaand genomd. Toch is het enige wat wij denken: Lentemaand!
Vanaf het moment dat de eerste zonnestralen door het dikke wolkendek
komen piepen, is iedereen eraan gerekkerd: WIJ WILLEN ZOMER.
Maar zo snel gaat dat allemaal niet, natuurlijk, en gelukkig maar. Anders
zouden jullie niet zo kunnen genieten van het blitsende, decadente en
soms wat geeky @themovies kamp! Degene die hadden gedacht een
rustige vakantie tegemoet te gaan en 2 weken op hun luie kont te zitten:
spijtig! Hopelijk heeft +13 heel je wereld op zijn kop gezet, en daarmee
bedoel ik niet alleen dit kamp ;)
Veel leesplezier! Xxx
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Komende activiteiten +13
Kamp:
Dia-avond:

Zondag 9 april 2017 tot en met
Zaterdag 15 april 2017
Vrijdag 28 april 2017

- ALLEN KOMEN IS DE BOODSCHAP -

Verjaardagen
Een groot vers boeketje bloemen voor de jarigen van deze maand!!
GEFELICITEERD!
1 april 2004
6 april 2001
8 april 2004
11 april 2003
28 april 1998
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Mauro Vanwynsberhge
Victor Vereecke
Jannes Dewispelaere
Miel Pieters
Ellen Debuyck

Fuifkalender
Na een fantastische maand maart valt er in april ook een beentje los te
gooien ;)

Jigg open air
Shockwave
Chirouge
Flashback

vrijdag 7 april
zaterdag 8 april
zaterdag 8 april
vrijdag 14 april

Non stop

zaterdag 15 april

Retrobeats
Paasbal
Paarbal
Jinfinity

zaterdag 15 april
zaterdag 15 april
zondag 16 april
vrijdag 21 april

Laspidy
Spring Break
VVF

vrijdag 21 april
zaterdag 29 april
zaterdag 29 april

Scouts Menen
Kubox Kuurne
Don Bosco
De L!nk St. Eloois
Winkel
Porseleinhallen
Wevelgem
Kubox Kuurne
Lendelede
Waregem Expo
OC De Cerf
Gullegem
Jeugdhuis Skalul
JC Tranzit Kortrijk
Tsas Harelbeke

Wist je datjes
Wist je dat …








Carnaval superduper geslaagd was!
We derde plaats behaald hebben in de categorie ‘karren’?
Veel fans en sympathisanten vonden dat we moesten winnen?
We volgend jaar misschien gewoon wel weer Japan doen ;)
De leiding allemaal mooie marionetjes waren op boemel?
Jullie het kampboekje net ook ontvangen hebben?
Jullie dat zeer goed moeten lezen zodat je niets vergeet?
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Carnaval
Alaaf alaaf alaaf, beste plussers.
Carnaval is inmiddels al enkele weken achter de rug, maar het blijft bij
velen waarschijnlijk nog fris in het geheugen hangen.
Zoals jaarlijks het geval is, begint carnaval al een heel eind vooraf. Al
van in het begin van het werkjaar denkt de leiding al na over een
mogelijk thema om te doen. Dit jaar was het terug een heuse
zoektocht naar wat we konden doen. Vele thema’s waar we aan
dachten, waren al eens gedaan door ons of andere groepen.
Gelukkig hebben we als leiding nog steeds genoeg inspiratie en
kwamen we op een 2 mogelijke thema’s. Na zware en diepliggende
onderhandelingen was het thema beslist. Jullie allemaal wel bekend
プラス十三日本 ofwel +13 Japan.
Al rap kwamen de eerste voorstellen voor hoe we de kar zouden
maken, de kostuums en de accessoires. De eerste prototypes werden
gemaakt en uitvoerig getest. Naast het maken van de kostuums in het
lokaal moest er ook nog een kar gebouwd werden. Doel van dit jaar:
een grote japanse pagoda.
Met volle moed begonnen
we eraan. Al snel bleek dat
we dit jaar een zeer hoge
kar zouden hebben. Na het
plaatsen van het 2e verdiep
en het opmeten van het 3e
verdiep die er ook nog op
moest kwam het al rap
duidelijk. We waren de
hoogste kar dit jaar. Het
eerste probleem die we
daarbij al hadden, was de
poort waar we niet onder
konden. Dit hebben we,
zoals jullie ons kennen, snel
opgelost.
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Naast de pagoda moest er nog een zen
tuin
gemaakt
worden
en
een
torii(Japanse poort die toegang geeft
tot een heiligdom). Natuurlijk moeten er
bij een zen tuin vissen, planten, een brug
en keien. De vissen en planten waren
redelijk gemakkelijk om aan te geraken,
maar de keien was een heel ander
verhaal. Maat met wat geluk hebben
we toch aan enkele grote mooie keien
geraakt.
Het viel ons al rap op dat dit jaar alle karren enorm hun best hadden
gedaan en dat het een mooie stoet ging worden. Tijdens al dit werd er
in het lokaal als een geoliede machine gewerkt aan de kostuums. Van
een persoon schilderen naar de andere die gaatjes prikte en naar nog
een andere die de lapjes karton aan elkaar vlechtte.
Uiteindelijk was het zover. 26 Februari was aangebroken. De dag van de
stoet. Al vanaf voreg in de ochtend werde all kostuums op punt gesteld
en de laatste aanpassingen gedaan. De kar werd opgehaald in de
loods en afgezet aan het lokaal. Enkele laatste aanpassingen werden
gemaakt en we waren klaar voor de stoet. Er werd nog vlug een foto
genomen voor de kar en we konden vertrekken. De stoet was
begonnen en al vlug werd er rijkelijk gegooid met confetti. Al rap waren
er enkele elektriciteitskabels in Gullegem die te laag hangen. We waren
voorbereid en het iedere kabel werd mooi omhoog geduwd met een
groot gejuich omdat het lukte. Uiteindelijk kwamen we bij de jury
terecht. De toneeltjes werden opgevoerd, de prins werd overvloeit met
confetti en op het laatste moment zaten we toch wel tegen een
elektriciteitskabel .
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Na de stoet begon de afbraak. Meer dan 1500 vijzen werden er dit
jaar uit de kar gehaald. In een 2u tijd werd de volledige kar
afgebroken. Eigenlijk wel jammer dat zoiets wat zo lang duurt om te
maken, maar 1 namiddag mee werd rondgereden en in zo’n korte tijd
terug afgebroken werd. Na de opkuis en het eten maakte iedereen
zich klaar om naar de uitreiking te vertrekken. Allen in kostuum
kwamen we toe in de zaal. Nog even wachten in spanning en dan
was het zover. De uitreiking begon. En ja dan nog eens blijven
wachten tot ze aan de karren kwamen. De laatste categorie die
afgeroepen werd. We zijn op een mooie 3e plaats geëindigd.
Allemaal een dikke merci voor alle hulp en voor mee te lopen met
carnaval. Het is een prachtige editie geweest en een mooie afsluiter
voor mijn laatste jaar. Ik zie al uit naar jullie allemaal volgend jaar
maar dan vanuit het publiek
Groetjes
Leider Dries
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Krokusactiviteit

Dag plussers
Wat vliegt de tijd! Het was weeral krokusvakantie en dat betekend
naartuurlijk ook een fantastische activiteit!
’s Morgens was er “Fata Morgana”. We moesten vijf opdrachten
vervullen, maar dit niet in een week zoals in het programma op tv, wel
in slecht één ochtend. Wat waren nu de opdrachten?:






Maak een drie gangen menu voor de leiding
Maak een kunstwerk voor in het lokaal
Maak een promofilmpje voor Hot & Sweaty
Organiseer een trouwfeest
Verbreek een record

Het was super leuk om alles te doen! En ja hoor we zijn GESLAAGD!
In de namiddag gingen we naar de sporthal. Daar speelden we
australische achtervolging. Natuurlijk niet zomaar. We mochten zelf een
parcour maken met alle materialen te vinden in de sporthal. We
hebben letterlijk alles uitgehaald. Na een het lastige parcours een
aantal keren te hebben afgelopen, speelden we nog volleybal.
Intussen had de leiding alles terug opgeruimd #hetzijnschatten! We
sloten de dag af met een partijtje voetbal!
Jammergenoeg was het weeral 17u00 en tijd om naar huis te gaan. We
hebben opnieuw een toffe dag beleefd!
XOXO Noor!
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Special van de maand
PASEN komt er bijna weer aan! Tijd voor heel wat chocolade-eitjes!
#smullen
Nog geen idee jouw vriendje, vriendinnetje, vrienden, ouders, broer of
zusje te verrassen? Wij hebben de oplossing: PAASMANDJE
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+16 Rubriek

Wist je datjes






Leiding houdt van binnenactiviteitjes (hinthint)?
We benieuwd zijn wat +16 van hun dag gaan maken op
kamp?
Arno Plouy graag eens temidden de platse op zijn langde
stekt ;)
De mannelijke leiding graag gaten zoekt in +16 activiteiten?
Dit tot grote ergernis van de vrouwelijke leiding?

+16 - Foto van de maand
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Horoscoop
Een onverwachts compliment over je werkzaamheden dat
jij deze maand krijgt, stimuleert je tot nog hogere prestaties.
Je drijft jezelf echt tot het uiterste. Het geeft je een
geweldig goed gevoel, maar pas op; je kunt dit niet eeuwig
zo volhouden.
Neem deze maand de tijd om je gevoelens te ordenen
zodat je weer weet wat je wilt. Vooral in je liefdesleven is
dat nodig, al lijkt dat op het eerste gezicht niet zo. Alles
loopt zo lekker. Maar juist dit is de beste periode om je
relatie te verdiepen.
Deze maand kunnen er dingen gebeuren die je werkelijk in je
diepste "ikje" raken en wakker schudden. Denk rustig na. Wat
voel jij daarbij? Doe iets met die opkomende emoties en laat
ze niet voorbij gaan. Dit zijn belangrijke momenten in je leven.
Bij het nemen van beslissingen heb jij telkens tal van
keuzemogelijkheden. Maar je hoeft je geen zorgen te
maken. Jij hebt deze maand een neusje voor het beste
alternatief. Dus doe gewoon wat je gevoel je ingeeft dan zit
je zeker goed.
Vecht deze maand om je plannen waar te maken. Ga
daarbij wel voorzichtig om met je relatie om geen brokken te
maken. Geloof in jezelf, je plannen zijn de moeite waard. Het
zal niet gemakkelijk zijn, maar het is zeker wel te doen.

Die situatie lijkt hopeloos. De truc is echter het probleem
van een geheel nieuwe invalshoek te benaderen. Neem
daarvoor eerst voldoende afstand van de hele
problematiek. Dat is niet makkelijk maar je kunt het best.
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Jij hebt deze maand veel energie. Gebruik die energie
goed, bijvoorbeeld om schoonschip te maken op
emotioneel gebied. Lucht je hart, maar wel bij de mensen
die betrokken zijn. Natuurlijk is dat moeilijk, maar het is wel
zo effectief.
Je ontmoet deze maand iemand die heel belangrijk kan
worden voor jou. Zorg dus dat de ontmoeting vlekkeloos
verloopt. Maak het niet kapot voordat er ook maar iets is
ontstaan. Wees eerlijk en rechtdoor zee, laat geen dingen
liggen voor later.
Je partner is de laatste tijd in een goede en gulle bui. Jij
geniet eindelijk weer eens volop van zijn/haar
aanwezigheid. Verspil die aandacht niet. Zorg er voor dat
je die aandacht ook teruggeeft. Zo kun je deze sfeer
structureel maken.
Je voelt deze maand dat er iets spannends gaat
gebeuren. Je bent opgewonden en dat enthousiasme
straal je uit. Mensen in je omgeving reageren daar sterk
op, het lijkt een self-fulfilling prophecy. Er gaat dus echt
iets spannends gebeuren.
Je gaat binnenkort een reisje maken, met de bedoeling
lekker te ontspannen. Pas echter op met wie je dat wilt
gaan doen. Je reisgezelschap kan problemen met zich
meebrengen en dan komt er niets van die ontspanning.
Maak goede afspraken.
Jij gaat de komende tijd een drukke periode tegemoet.
Je zult vooral veel verschillende dingen te doen krijgen die
je tijd en energie kunnen versnipperen. Probeer daarom je
werkzaamheden
goed
te
plannen
en
blijf
geconcentreerd op je gestelde doel.
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Spelletjes en cartoons
Cartoon
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Spelletjes
DOOLHOF
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BINAIRE PUZZEL
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Kleurplaat

16

Werkten mee aan deze editie van ’t VIPke:
Lynn Decroix, Ellen Debuyck, Yasmine Vanderstraeten,
Dries Landuyt, Noor Verstraete
Gezet naar een ontwerp van Sander Gheldof
Foto’s: Jens Debuyck
Correctors: Yasmine Vanderstraeten
Bekijk het VIPke online op www.plusdertien.be

