Inleiding

December 2016

Zie ginds komen de fietsen uit Gullegem weer aan
Ze brengen ons de leiding, ik zie ze al staan
Hoe huppelt Yasminetje het dak op en neer
Hoe waait de +13 vlag al heen en al weer
Jasper staat te lachen en roept ons reeds toe
Wie meespeelt, krijgt lekkers, wie valsspeelt de roe
Oh mooie geel kaartje, kom toch eens bij mij
En rijd toch niet stilletjes mijn huisje voorbij
Vrolijke december, leden!! Xx
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Komende activiteiten +13
Sterrenstoet:
Kerstactiviteit:

Maandag 26 december 2016
Dinsdag 27 december 2016
Woensdag 4 januari 2017
- ALLEN KOMEN IS DE BOODSCHAP -

Verjaardagen
DECEMBER is dé maand om te verjaren hé! 
9 december
14 december
15 december
25 december
27 december
27 december

Gilles Devos (17 jaar)
Tanquy Delneste (17 jaar)
Donovan Eggermont (21 jaar)
Mats Compernolle (17 jaar)
Jorre Plouy (14 jaar)
Yasmine Vanderstraeten (21 jaar)

Van Harte Gefeliciteerd ! Maak er een groot feest van !
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Fuifkalender
December is de maand dat de SINT langskomt. December is de maand
waarop we de kerstboom mogen uithalen en gezellig voor de haard met
een fleecke induffelen in de zetel. December is ook een maand met heel
wat toffe feesten!
Opening HuskyBar
Té Gank Jukebox Night
Putteke winter
Nostalgiefjiste
Lauwe’s Kersthuisje
Glow run
Gent bij Nacht
Kerstmarkt

1 – 4 december
1 – 2 december
vrijdag 2 december
zaterdag 3 december
vrijdag 9 december
vrijdag 9 december
zaterdag 10 december
zaterdag 10 december

Meet & Greet K3
De verborgen Kerstmarkt
Obsesitaspi
Herderkesbal
Kerstbal
Timeless
Sparkle NYE

zondag 11 december
17 – 18 december
vrijdag 23 december
zondag 25 december
zondag 25 december
zaterdag 31 december
zaterdag 31 december

Kuurne
Den Trap Kortrijk
De Gavers Harelbeke
Jeugdhuis Chaplin
Lauwe
Grote markt Kortrijk
Gent
Jeugdhuis ’t Schipke
Lauwe
K in Kortrijk
Overleie Kortrijk
De Cerf Gullegem
Sint-Eloois-Wikel
Cortina Wevelgem
Expo Waregem
Diedjies Kuurne

+13 zoekt


Kurken  Kunnen we altijd gebruiken om te knutselen om op die
manier activiteiten, feesten in te kleden



Scharen  Kunnen we altijd gebruiken om te knutselen



Verf  Kunnen we altijd gebruiken om te knutselen om op die
manier activiteiten, feesten in te kleden

Indien uzelf of u weet heeft van mensen 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 contacteren op het volgend nummer 0494/311998.
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Wist je datjes
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In Australië het meest gegokt wordt?
Dit verassend genoeg niet in Amerika is?
We bijna 2017 zijn?
+13-feest ook weeral gepasseerd is?
Het superleuk was om jullie zo talrijk aanwezig te zien?
Ook in de mis?
De herfstactiviteit om te smullen was?
Yasmine wel 3 kilo verdikt zou zijn, door al dat snoep?
We met 27,5 leden waren?
Er 12 meisjes waren?
Er lang niet zoveel meisjes in +13 waren?
De nieuwtjes zich zeker mogen inschrijven?
We het namelijk superplezant vonden met hen erbij?
We jullie heel veel succes wensen met jullie examens?
Iemand die yoga beoefend een Yogi noemt?
Je nooit je medicamentjes met pompelmoessap mag
innemen?
Of met melk of yoghurt?
Dit heel gevaarlijk kan zijn? Vraag maar aan dokter in spe
Lynn ;)

Herfstactiviteit
Hallo plussertjes!
De activiteit was zeer tof bedacht: “Charles en de chocoladefabriek”. De
spelletjes waren dan ook allemaal genoemd naar snoep! Allereerst
moesten we geblinddoekt een fruittella uit een bak nemen en zo waren
we in twee teams verdeeld, het oranje team en het gele team.
We moesten allerlei spelletjes doen om de gouden ticket te krijgen om
daarna mee te mogen in de chocoladefabriek.

Eerst hebben we kruissnoeppapier gespeeld. Met andere woorden:
kruisvlag, maar hier zaten de vlaggen in een boom. Als tweede deden
we matje-poepke-kriekske-spel, dat is net hetzelfde als blad-steenchaarspel, maar hier mocht je dan geen blad, steen, schaar zeggen, maar
matje, poepke, kriekske. We deden na een paar spelletjes een moeilijkere
variant. Nu met iemand op de rug. Lekstokken en sjikletten was het
volgende spel. Twee leiders waren een verhaal aan het vertellen over
roodkapje en als ze het woord lekstok of sjiklet zeiden, moest je naar de
ene kant van het gras lopen en het andere team moest je dan proberen
te tikken en als je getikt werd moest je aan de kant gaan staan. Als
voorlaatste van de voormiddag deden we mellowcakebal. We moesten
in team gooien naar elkaar zonder dat de mellowcake op de grond viel.
Als laatste van de voormiddag speelden we stokkenspel.
Het ene team stond aan de ene kant van het veld en het andere team
aan de andere kant, de stok stond telkens bij elk team eens. We moesten
de stok afpakken, maar het andere team kon je dan tikken en telkens als
er weer iemand nieuw in het veld was kon die tikken. Het doel was
eingelijk om de stok te proberen af te pakken.
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Uiteindelijk was het dan middag en vulden we ons buikje.
We kregen toen een hele uitleg dat alleen de oempaloempa’s de
weg wisten, dus moesten we in elk team twee mensen kiezen die
oempaloempa zouden worden. Zij moesten dan hun schoenen aan
hun knieën doen en zo wandelen tot aan het groen lint, maar
niemand deed dit. Iedereen zat op de schouders van iemand anders.
Toen we in het groen lint, waar de chocoladefabriek zich bevond,
aankwamen deden we een snoepspel. Het ene snoepje was hoger
dan het andere en zo kon je elkaar doden, maar daar hielden we ons
niet aan de spelregels. We aten meer de snoepjes op dan we elkaar
ermee moesten verslaan. Uiteindelijk op het einde mochten we ze wel
opeten.
We gingen terug naar de jongensschool en daar moesten we in een
cirkel gaan liggen. Dat was het voorlaatste rustigste spel van de dag
weerwolfje!
Daarna was het tijd voor bezinning. Iedereen kreeg een kaartje met
een tekening op en woorden die je niet mocht zeggen. We zaten rug
aan rug en moesten wat er op het kaartje stond uitleggen aan de
andere persoon zonder de woorden te gebruiken van op het kaartje.
Op het einde dachten we hier nog eens over na.
En dan was het 17u en mochten naar huis!
Groetjes Lara!
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Special van de maand
Wooooow het is weeral zo ver: de laatste maand van het jaar 2016.
Wat is dit jaar weeral voorbij gevlogen. Dit wil ook zeggen dat het de
maand is van gezellig bij elkaar zijn, misschien sneeuwmannen maken,
feestdagen vieren, pakjes krijgen en zo. Hier geven wij wat enkele tips
hoe je de feestdagen zeker gezellig kunt maken door thuis wat te
versieren.
Veel plezier and a HAPPY CHRISTMAS!
Wat je kan doen is je ramen versieren met
raamstift. Zo breng je al meteen wat sfeer
in.
Bij kerstmis hoort er
natuurlijk een
kerstboom. Dus haal
die kerstboom van je
zolder of waar hij ook
sta en versier hem
samen met je mama,
papa, broers, zussen
… en geniet van het
moment dat je
samen bent met je
familie.

Natuurlijk horen er ook pakjes bij de
feestdagen. Stiekem verlangen we
allemaal naar wat we gaan krijgen. Hier
heb je een ideetje van hoe je je pakjes
origineel kunt verpakken.

Veel knutselplezier!
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+16 Rubriek
Komende activiteiten +16


Zaterdag 3 december

Kersterklaasbar

Wist-je-datjes














We op +16 weekend geweest zijn?
We het jammer vonden dat Tanguy en Robin niet meewaren?
De leiding die niet meewas ongelijk heeft?
Gent een leuke stad is?
We deze op een verrassende manier hebben ontdekt?
De leden hun best hebben gedaan?
We een fantastische menu hadden?
Het echt wel in thema was?
De kokjes ook hun best hebben gedaan?
+16 voor alle spelletjes heeft gezorgd?
+16 voortaan langer uitgaat dan de leiding?
Ze dit redelijk zielig vinden?
Maar ook grappig?

+16 weekend
Zaterdagochtend
Goeiemorgen! Ja hoor ook op +16 weekend moet we vroeg uit de
veren. We hebben de ochtend gestart met een vernieuwend ontbijt
. We speelden in de ochtend een bordspel. We werden in twee
groepen verdeeld. Per vakje was er een kleur: blauw, rood, groen en
bruin. Bruin was het hokje waarop we naar het toilet mochten ;), bij
rood moesten we geblinddoekt iets drinken, bij blauw iets eten en bij
groen een spelletje. Het eten en drinken waren uiteraard geen
superlekkere zaken, maar ook niet superslecht. Zo hadden we
muizestontjes, boter, een ajuin, ketchup, kokospoeder, fruitsap, room,
eitje, water .. Het was een voormiddag die voorbij vloog!
Yasmine
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Zaterdagmiddag
De namiddagactiviteit begon
met een stevige wandeling
naar
Gent-centrum.
Daar
werden we in twee groepen
gesplitst en kregen we van de
spelleiding een aantal briefjes
met opdrachten op en de
bedoeling was om deze te
voltooien. Met goede moed en
veel zin begonnen we aan onze
zoektocht naar onze eerste
plaats, namelijk het Belfort. Eenmaal daar aangekomen namen we
een selfie – wat doe je anders anno 2016 – en kregen we onze
volgende plaats. Zo gingen we verder en belanden we via het
beroemde graffitistraatje en de befaamde cuberdonkraampjes aan
onze derde laatste opdracht waar we Dono in een meisje mochten
verkleden. Vol enthousiasme stapte hij de Primark binnen en ik moet
zeggen hij zag er werkelijk beeldig uit ;). Terwijl dit allemaal gebeurde
amuseerde Yasmine zich met het verzamelen van allerlei prullen in de
omliggende winkels. En Gillian had een borstel gevonden en kon deze
zelfstandig laten rechtstaan, je zou de blikken van de mensen moeten
zien als er plots een borstelstok midden de drukke winkelstraat stond.
Na nog een selfie met het Gravensteen keerden we terug naar onze
slaapplaats en genoten we van een heerlijk avondmaal.
Jens
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Zaterdagavond
Na een middag vol stappen, waren onze voeten helemaal versleten.
Gelukkig hadden onze lieve leden hier rekening mee gehouden. Deze
avond speelden we een quiz! We maakten ons allemaal klaar, de ene
al wat meer ingeduffeld dan de andere . Het was een toffe avond
met moeilijke vragen, eenvoudige vragen, plaatjes en nog veel meer!
Yasmine
Zondagochtend
Met heel veel pijn in ons hartje ging de wekker voor de laatste maal
af! Jajaa het was alweer tijd voor de laatste dag . Daarom geen
minder leuke dag! Op zondagmorgen speelden we Cluedo. We
moesten allerij spelletjes spelen in twee teams. De winnaar kreeg
steeds een tip meer om tot het complot te komen. We begonnen
rustig met uitbeeldertje, stoelenspel en blauwe foef. Hierna
begeefden we ons naar buiten voor kruisvlag, touwtrek, syrische
vluchtingen, … Er was een hevig wind, maar deze hield ons niet
tegen! Integendeel, de bladeren vliegen rond onze oren!
Yasmine

DANKU +16 VOOR HET FIJNE WEEKEND!
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Horoscoop
Je relatie heeft ook onderhoud nodig! Ook het
gevoelsleven moet gepoetst worden, net als het
tafelzilver. Jouw partner zal je dankbaar zijn voor een paar
romantische uurtjes, dus laat je maar eens van je beste –
opgepoetste – kant zien.
Zorg ervoor dat jij geen verwachtingen wekt die je niet
kunt nakomen. Dat is niet alleen voor die ander
teleurstellend. Je bent deze maand niet in staat je eigen
energie realistisch in te schatten. Doe wat je belooft en
beloof wat je doet.

Je hebt er veel moeite mee elke dag je verplichtingen te
volbrengen. Deze maand loop je daar weer eens volop
tegenaan. Die verrassing die je te wachten staat, is dus
een geschenk uit de hemel. Het geeft je de kracht om
door te gaan
Jij bent deze maand de rust zelve. Je bent al evenwichtig
van nature, maar deze maand is dat extra goed
merkbaar. Jouw evenwichtige uitstraling werkt als een
weldadige deken en veel mensen in je omgeving
knappen daar zienderogen van op.
Je hebt je mening gevormd over een onderwerp in je
leven en daar geloof je heilig in. Schaam je niet voor je
mening. Als je in een discussie komt, breng dan je mening
duidelijk naar voren. Je zult zien dat mensen je daarom
respecteren.
Je moet meer aan sport gaan doen of iets met je
lichaam. De lichamelijke kracht die je daaruit put zal je
geestelijke kracht weer op peil brengen en dat is hard
nodig bij jou. Je bent tevens iemand die meer behoefte
heeft aan seksuele ontlading. Uit je emoties.
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Jij zit in een typische piekerfase. Je denkt na over van alles en
nog wat. Ook je relatie wordt grondig onder de loep
genomen. Je schopt tegen alles aan. Je partner kan hier
gelukkig goed mee omgaan. Hij/zij steunt jou in alles.
Jij bent zo verliefd als je nog nooit bent geweest. Leuk
natuurlijk, maar kom deze maand weer eens van je roze
wolkje af. Je idealen in de beroepssfeer of anderszins blijven
ook nu belangrijk.
Als de materiële kant van het leven je tegenvalt deze
maand, laat je daardoor dan niet deprimeren. Zoek een
oplossing. Het is tijd om je te realiseren wat voor jou echt
belangrijk is in het leven. Daar is deze maand heel geschikt
voor.
Deze maand kun je jouw remmingen loslaten. Je gaat je
bezighouden met zaken waar je tot nu toe niet naar omkeek.
Dat zal steeds verder gaan, als een kraan die open is
gedraaid en niet meer dicht gaat. Een mooie ontwikkeling
voor jou..
Om deze maand bepaalde zaken weer recht te breien heb
je geduld nodig en moet je uiterst diplomatiek te werk gaan.
Maar je krijgt het voor elkaar. Je zelfvertrouwen zal daardoor
een enorme opkikker krijgen en dat kan iedereen wel eens
gebruiken.
Jij bent deze maand erg egoïstisch. Het is niet verkeerd om
ook eens aan jezelf te denken, maar nu overdrijf je het. Er zijn
meer mensen die wel wat aandacht kunnen gebruiken, dus
geef die aandacht. De aandacht die je terugkrijgt zal je
goed doen.
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Raadsletjes
Hoe vangt een oen een konijn?
Waarom zwemt een dom blondje nooit op haar buik?
Wat is sneller dan vroemkool?
Cartoon
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Antwoorden: Hij gaat achter een
boom zitten en doet het geluid
van een wortel na. Wanneer ze
nattigheid voelt draait ze zich op
haar rug. Snelderij

Spelletjes en cartoons

Spelletjes
woordpuzzel
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Woordzoeker
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Werkten mee aan deze editie van ’t VIPke:
Lynn Decroix, Ellen Debuyck, Yasmine Vanderstraeten, Lara
Vansteenkiste, Jens Debuyck
Gezet naar een ontwerp van Sander Gheldof
Foto’s: Jens Debuyck
Correctors: Yasmine Vanderstraeten
Bekijk het VIPke online op www.plusdertien.be

