Mei 2017

Inleiding
Worden jullie er ook zo gelukkig van? De priemende zonnestralen vroeg in
de morgen? De vogeltjes die fluiten en nestjes bouwen in het rond? De
geur van bloeiende bloemen? Ik ook niet :D
Waar ik wel gelukkig van wordt? Leider zijn in +13 natuurlijk! Het kamp
was, zoals het ook hoort, weer hét hoogtepunt van het jaar. Jullie
verdienen allemaal een Oscar voor jullie uitstekende prestaties en
gezellige gedrag ;) We kijken weeral uit naar volgend jaar, jullie ook?
Maar niet getreurd, binnenkort kunnen jullie opnieuw je allermooiste
herinneringen aan deze geweldige week ophalen (vergeet jullie
zakdoekje niet) op dia-avond. Neem gerust je ouders mee!
Tot dan,
Xoxo de leiding
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Komende activiteiten +13
Avondactiviteit: Vrijdag 19 mei 2017
- ALLEN KOMEN IS DE BOODSCHAP –

Verjaardagen
In mei leggen alle vogels een ei. Deze mooie eitjes mogen een
pluimpje bij tellen. HOERAA!
3 mei 2002
15 mei 2003
27 mei 2000

Frauke Buyck
Laurena Parmentier
Robin Beeuwsaert

+13 ZOEKT




Bestek
Oven
Handdoeken

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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Fuifkalender
Na een gewelde maand april, waar we nog steeds van aan het
bekomen zijn, is het weeral tijd voor een nieuwe maand val feestjes!

Festival Kortrijk
Tinekesrun
Bal van ’t Plein
Beetlefest

zondag 1 mei
zondag 1 mei
vrijdag 5 mei
zaterdag 6 mei

Pink Lady

zaterdag 6 mei

Are You In
Aspiefuif
BBQ & Highlandgames
Let Love Rule
Univerz Festival
Kokopelli

zaterdag 6 mei
zaterdag 6 mei
zondag 7 mei
vrijdag 12 mei
13 – 14 mei
19 – 21 mei

Begijnhofpark
Heule
De Kreun Kortrijk
OC Lange Munte
Kortrijk
JC Ten Goudberg
Wevelgem
Kubox Kuurne
OC Marke
Scouts Gullegem
JC Tranzit
Izegem
Gullegem

Wist je datjes
Wist je dat …










Kamp weer onvergetelijk was?
De kokjes uitstekend werk hebben geleverd?
We onze buikjes iedere dag meer dan rond hebben gegeten?
De leden weer fantastisch waren?
We toch wel een toffe bende zijn?
We weer prachtplaatjes hebben gezien tijdens DIA-avond?
Het een fijn weerzien was voor ons allemaal?
Dat we zeker en vast goed hebben gelachten?
Alle leiders jullie graag zien?
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Avondactiviteit
Hallo
Op vrijdag 24 maart was het avondactiviteit en we
moesten lichtjes meebrengen. Toen de leiding klaar was
met hun toneeltje gingen we naar de Bergelenput.
Daar begonnen we met een andere soort dikke Berta dan
normaal, want deze keer moest je de personen op de
grond duwen. Vervolgens speelden we doodslichtje
(doodskistje maar dan met een lichtje). In het begin was
het gemakkelijk toen je het lichtje moest uitdoen, maar
toen we het moesten aandoen, dan zaten we wel even
te zoeken.
Daarna speelden we 10-bal met een lichtje waarbij we
enkel maar het team met de fluovestjes konden zien. Dan
kwam er nog een spelletje waarbij we in groepen met
een zaklamp morsecode moesten doorseinen en zo om
ter snelst 5 zinnen moesten proberen door te geven.
Het was weer een leuke activiteit.
Groetjes, Miel

4

WAT IS DE KANS DAT …
Dag lieve plusertjes
Wat is de kans dat we ons massa’s geamuseerd hebben op kamp?
We raden tussen de 1 en 100. Nu gaan we aftellen .. als we klaar zijn
met aftellen, noemen we tegelijkertijd een nummer. KLAAR? 3 – 2 –
1 : 100%. Jajaa we hebben ons inderdaad massaal geamuseerd!
Wat nu? We hebben beide hetzelfde getal? Jajaa een opdrachtje
voor de uitgedaagde partij!
Beste ouders, op die manier zijn jullie ook mee met het meest
gespeeld spelltje tussendoor op het kamp!
Het kamp van 2017 is achter de rug. Het thema was films. We
startten het kamp met een lange treinrit op weg naar Genk. In de
trein was er een toffe sfeer. We zongen liedjes en speelden
spelletjes. Eens we, na 5 uur, aankwamen in de filmstudio zat de
sfeer er meteen in. De acteurs, actrices en figuranten kregen
meteen hun loge aangewezen en klaar waren we. Klaar voor een
fantastische week te beleven.
Het begon met een vieruurtje! Ja hoor meteen toonden de koks
wat ze in huis hadden. De toon was gezet, smullen gingen we zeker
deze week!!
Nadat onze buikjes gevuld waren, vlogen we er meteen in met
enkele pleinspelen. ’s Avonds gingen we meteen het bos in voor
een tof avondspel. Jaajaa het was al bedtijd, maar we mochten
nog een beetje tetteren. We hadden namelijk weeral veel verhalen
te delen met elkaar.
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Op dag 2 speelden we allemaal spelletjes in verband met
dinsney. Doorheen de hele dag waren we verdeeld in 5
groepen. Volgende spelen vervlogen doorheen de hele dag:
koken, raadseltjes, pijl en boog schieten, pleinspelen, parcours.
Voor iedere opdracht kregen we een uur en zo schoven we
door. Het eindspel was in zicht: kruisvlag met 5 ploegen. Het was
even goed opletten voor de regels, maar eens we het onder de
knie hadden, waren we klaar voor de strijd. Voor we het wisten
was het weeral tijd voor het avondspel: QUIZ.
Dag 3 was het thema van Harry Potter. We begonnen de dag
met een bosspel. Na het eten was het tijd voor een ingewikkeld
spel van leider Dries. De bedoeling was om zo veel mogelijk
huizen te bouwen. Daarna speelden we het traditionele
zwerkbalspel. In de avond speelden we een een mega leuk
bosspel met fakkels. Het doel was om de fakkels van een andere
team aan te steken, maar ze mochten je niet zien.
Bij de vierde dag was het thema horror. We begonnen de dag
met een trailer van een horror-film. Daarna moesten we in een
rijtje staan met een lange doek over onze hoofden en 16km
heen en terug stappen. Tussendoor mochten we gaan
zwemmen in een olympisch zwembad. 's Avonds waren we
verplicht om een horror film te kijken. Na de film gingen we
slapen, maar dan om 12u 's nachts werden we gewekt door de
leiders. In het donker moesten we alleen of met meerdere naar
het bos gaan. Dan hoorden we blijkbaar dat een van onze
leden vermist was, nl. Janne was verdwaald. Toen we terug naar
het kamp gingen was het een goeie grap van onze leiders.
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Het is intussen al donderdag. Wat gaat de week veel te snel. In de
morgen werden we gewekt door de pluszestieners. Het was hun beurt
om leiding te zijn. De voormiddag waren het harde pleinspelen. We
hebben ons helemaal gegeven. In de middag gingen we naar het
bos waar we zaken moesten aankopen en verkopen om zo winst te
maken. Daarna waren we opgesloten in een kamer en moesten we
raadsels oplossen. De avondactiviteit was patatteskietinge. We
kregen een buis en patatten. De bedoeling was om het ander team
te bekogelen met stukjes aardappel.
De voorlaatste dag . Hier en daar al een traantje gespot. In de
ochtend speelden we rustige spelletjes, want ja onze beentjes waren
al wat moet aan het worden. Jajaa ook was het groepsfototijd.
SPAGHETTI! We moesten ook hout sprokkelen voor het kampvuur. Als
de avond viel en de maan tevoorscheen kwam, zaten we samen
gezellig rond het vuur. Jeej na wat langer te mogen opblijven, kropen
we in ons bedje.
OHNEEEN de laaste dag. De kokjes hadden voor paashaas gespeeld
en we mochten allemaal een eitje gaan zoeken. Hierna werden al
onze dozen verzameld en we maakten ons snel klaar voor de
zweedsen. Jammer genoeg, of misschien wel positief, regende het.
Na een parcour door modder, bloem, veel lopen, verf en eieren
mochten we lekker onder de warme douche. Jaja we waren
allemaal klaar om te vertrekken.
Het is een kamp om nooit te vergeten!
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Om alle ouders te doen verwateren hier het menu van
onze fantastische week:
Zondag (Bollywood)

Chocoladecupcake

Wok
Maandag (Disney)

Pannenkoeken

Hotdog

Verse tomatensoep met balletjes

Spaghetti meatball
Dinsdag (Harry Potter)

Klakkaards

Kaasburger met wortelen en erwetjes

Frozen yoghurt

Loempia met verse zefgemaakte rijst
Woensdag (Horror)

Spek met eitjes

Koude pastakrulletjes

Griezellige wafel

Verse vol-au-vent met puree
Donderdag (Sciense Fiction)

Ontbijt

Verse stoofvlees met frietjes

Zelfgebakken wafel met slagroom

Wraps
Vrijdag (Reclame)

Ontbijt

WAPS

Eclairkes

Hapjes
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BEDANKT AAN AL ONZE LEDEN
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Horoscoop
Met jouw charisma trek je als geen ander andere
mensen aan. Deze maand merk je hoezeer
mensen jou vertrouwen. Maar geef anderen wel
de ruimte die ze nodig hebben. Dan schep je
nog meer vertrouwen, want vertrouwen schept
ook verantwoording.
Of je deze maand succesvol bent, is vooral
afhankelijk van het doel dat je jezelf stelt. Stel
geen onbereikbare doelen. Dat leidt alleen maar
tot frustraties. En dat is absoluut onnodig, je doet
dit jezelf aan. Er is niemand die jou tot iets
dwingt.
Jouw
communicatie
kan
deze
maand
gemakkelijk tot misverstanden leiden. Denk goed
na voordat je iets zegt. Kom eerlijk uit voor wat je
wilt. Dat voorkomt misverstanden. Zeker bij jouw
geliefden is dat heel belangrijk.
Je wilt deze maand die beslissing nemen, maar
de tijd is er nog niet rijp voor. Alles en iedereen
verstoort je gedachten. Stel die moeilijke
beslissing dus nog maar even uit en je zult zien;
komt tijd, komt raad.
Maak je niet te druk om je financiële situatie. Het
lijkt dan wel iets minder goed te gaan, maar dat
duurt niet lang. Neem deze maand de tijd om je
financiële positie te verbeteren, besteed er extra
aandacht aan. Dan komt het dik in orde.
Deze maand gaat alles anders dan verwacht.
Als jij je er echter voor inzet, zet je de
gebeurtenissen zo naar je hand. Met jouw vlotte
babbel zal dat voor jou absoluut haalbare kaart
zijn. Maak je daar dus maar geen zorgen over.
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Je wilt vastigheid, vooral in je relatie. Je denkt na over je
beider toekomst. Wellicht loop je zelfs met trouwplannen
rond. Degelijk? Nee, je plannen zijn opwindend daar zorgt je
partner wel voor.
Toon deze maand je romantische kant eens. Je partner zal
dat enorm waarderen. Je relatie kan wel een oppeppertje
gebruiken. Bedenk iets origineels om je partner te verleiden.
Je partner zorgt er wel voor dat je er geen spijt van krijgt.

Jij hebt deze maand veel energie. Gebruik die energie om
schoonschip te maken, en dan met name op emotioneel
gebied. Uit je gevoelens bij de mensen die betrokken zijn. Dat
maakt het natuurlijk extra moeilijk maar het is de enige juiste
methode.
Jij beschikt deze maand over daadkracht. Dat is te zien aan
de vlotte en succesvolle afronding van je werkzaamheden.
Met al die energie haal je werkelijk het uiterste uit jezelf en
daarmee verbaas je jezelf en alle anderen in jouw omgeving.

Laat je emoties deze maand de vrije loop. Je zult zien dat het
je enorm zal opluchten. Met het wegstoppen van je
gevoelens loop je veel schade op. Als anderen er niet tegen
kunnen, gaan ze maar een blokje om.

Helder denken is voor jou nooit een probleem, maar deze
maand ben je echt mentaal ingesteld. Maak daar dus
gebruik van. Geniet van die briljante oplossingen die je
bedenkt. Je krijgt succes. Volgendemaand krijgt je
gevoelsleven weer extra aandacht..
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Spelletje
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Werkten mee aan deze editie van ’t VIPke:
Lynn Decroix, Ellen Debuyck, Yasmine Vanderstraeten,
Miel Pieters, Hahn Duong, Emmy Ooms, Laurena
Parmentier
Gezet naar een ontwerp van Sander Gheldof
Foto’s: Jens Debuyck
Correctors: Yasmine Vanderstraeten
Bekijk het VIPke online op www.plusdertien.be

