Inleiding

November 2016

Hoipipeloi lieve lidjes!
Verdorie zeg, het is al november, de elfste maand van het jaar. Het lijkt
wel de dag van gisteren dat we met volle moed aan 2016 begonnen. De
herfst is nu helemaal in het land, alle leuke zomerse activiteiten zijn
gepasseerd, de laatste ijsjes zijn verorberd: Haal julllie botten maar van de
zolder!
Ook moving youth en het ledenweekend hebben we al doorgeploeterd.
Wat kunnen jullie nu nog verwachten? Heel wat gezellige, winterse
activiteiten, door regen, wind en sneeuw! Want zo zijn we wel, hard!
Veel liefde voor jullie! xxx
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Komende activiteiten +13
Middagactiviteit: Zaterdag 26 november 2016
+13 feest: Zaterdag 26 november 2016
- ALLEN KOMEN IS DE BOODSCHAP -

Verjaardagen
Jajaa ook deze maand zijn er weer toffe leden die hun verjaardag mogen
vieren en die we graag in de bloemtjes zetten:

1 november 2001
2 november 2000
4 november 2003
23 november 2003

Estéban Munoz Celis
Quinten Vanderabeele
Lara Vansteenkiste
Noor Verstraete

Van Harte Gefeliciteerd ! Maak er een groot feest van !
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Fuifkalender
Het is alweer november. Vanaf nu gaan we op stap met onze dikke jas
en misschien durft iemand al zijn wanten en dikke sjaal uit de kast te
halen. Maar gelukkig zijn er weer heel wat feestje om ons op te warmen
tijdens de eerste koude dagen.
Cavabeats
Plan B

vrijdag 4 november
zaterdag 5 november

Galabal
King Kong Club
Beerwarz
Herfstconcert
Bascuulfeesten

zaterdag 5 november
zaterdag 5 november
dond. 10 november
vrijdag 11 november
18 – 20 november

Miss & Mister Chaplin

zaterdag 19 november

Kubox Kuurne
Porseleinhallen
Wevelgem
Stationstraat Deerlijk
De Kreun Kortrijk
Beekstraat Kortrijk
De Cerf Gullegem
OC De Stekke
Moorsele
Jeugdhuis Chaplin
Sint-Eloois Winkel

+13 zoekt


Doorscheindende witte doek  Dit zouden we goed kunnen
gebruiken om ons +13 feest in te kleden



Zwarte doeken  Dit zouden we goed kunnen gebruiken om ons
+13 feest in te kleden



Kandelaars voor kaarsen  Dit zouden we goed kunnen
gebruiken om ons +13 feest in te kleden



Boa’s en andere pluimen  Dit zouden we goed kunnen
gebruiken om ons +13 feest in te kleden



Kurken  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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De leiding op leidingsweekend is geweest?
Naar Roeselare met de fiets?
Ons thema koers was?
Iedereen heel sexy was in zijn coureurspakske?
We zijn gaan City-golfen?
Dit echt de moeite is?
We 2 weken later met de leden op weekend zijn geweest?
We blij zijn dat we dit niet met de fiets moesten doen? :P
29 van de 32 leden meewaren?
We het echt fantastisch vinden om zo’n enthousiaste leden
te hebben?
We hele toffe spelletjes hebben gespeeld?
Het liedje ‘Een fontein vol van vreugde’ wel heel veel
gezongen werd?
We een nieuw liedje hebben voor bij het ontbijt?
Leider Gillian de creativeling was?
Mauro graag ruimtehoeden kapot maakt?
Niemand iets heeft gebroken deze keer, Hoera!
De kokjes super goed waren!
De kokjes een kunstwerk hebben mogen aanschouwen op
zaterdagochtend?
Ward en Milan een auto hebben gestopt?
Mats en Charles een vrouw zonder broek hebben gezien?
Met wat dan wel?
Dit jaar bij pannenkoekenslag er 10 personen + 10 dozen
pannenkoeken in de auto van Dries konden?
Het €10 is voor twee pakken pannenkoeken?
En €50 voor 1 doos pannenkoeken?
Er in Sander zijn brievenbus een pak pannenkoeken kan?

Ledenweekend
Vrijdagavond
De leden waren vol enthousiasme als ze aankwamen op de
weekendplaats. De saaie energie opgedaan op school, moesten ze
blijkbaar dringend kwijt. Dat heeft de leiding goed gevoeld. Veel luide
kreten, wilde sprongen, vliegende kussens en matrassen .. Het was
explosie aan energiebommetjes.
Goed en wel geïnstaleerd in de slaapkamer was het tijd voor de maaltijd,
iedereen zijn buikje hoorde we namelijk ook al grommen. HAMBURGERS!!
Hoe kunnen we het weekend beter intzetten?!
Na de maaltijd was het tijd voor de eerste activiteit. Jajaa Escaperoom.
De leden moesten uit een kamer proberen te ontsnappen, vooraleer de
aliens hen kwamen opeten. Aan de hand van verschillende tips moesten
ze een gsm-nummer proberen te ontcijferen. Na het opbellen van heel
wat verschillende personen, kwamen ze uit bij het juiste nummer en
kregen ze enkele raadsel voorgeschoteld om op die manier de code van
het slot te breken. Je denkt vast, YES ontsnapt. Niets was minder waar! Er
zat namelijk nog een mol in het spel en deze had de sleutel om te
ontsnappen. Eens deze ontmaskerd was, konden de leden ontsnappen.
Iedereen is vrij geraakt zonder dat de aliens binnendrongen.
Tijd voor ons bedje! Slaapzacht!
Groetjes leidster Yasmine
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Zaterdag
Goeiemorgen +ertjes
Het was weer een bère sjieke dag. De leiders en leidsters kwamen ons
wakker maken om 8u30. Het ontbijt was heel lekker. Het waren lekkere
stuutjes met choco en alienstrontjes. De kokjes hadden gezorgd dat er
gekleurd water en versierde koffiekopjes waren zodat we helemaal in
de aliensfeer waren.
Na het ontbijt gingen we naar het bos (wat een lange tocht was).
Onderweg moedigden we mountainbikers aan . In het bos deden
we een handelspel. We waren verdeeld in 3 teams: het gele, rode en
groene team. We moesten planeten kopen en verkopen. En met het
geld moesten we kalifornia kopen. Hoe meer kalifornia je had hoe
beter, want zo kon je winnen. Om het spel wat moeilijker te maken
waren er nog 2 tikkers. Het rode team was gewonnen!

Toen keerden we terug naar het gebouw waar we puree met
balletjes in tomatensaus aten. (heel moeilijk om af te wassen ). Na
even platte rust deden we een super mega moeilijk spel. We waren
kolonisten. Het doel was om zoveel moeilijk planeten te bemachtigen.
Dit kon je doen door bepaalde grondstoffen zoals plutonium, metaal,
plasma, voedsel of technologie te bemachtigen die je bij
verschillende leiding moest gaan vragen. Onderling wisselden de
leiding van kaartjes waardoor we telkens weer opnieuw moesten
gaan zoeken. Je kon ook op de slavenmarkt terecht komen wanneer
je niet om de 10 minuten voedsel kon geven voor de mensen in je
groepje en voor de planeten (gelukkig is er daar niemand op
geraakt).
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Daarna was het tijd voor een buitenaards vieruurtje. Een appel met 2 druiven op
een stokje in de vorm van een alienhoofd. Na het alienvieruurtje was het tijd voor
een wedstrijd. De strijd tussen 4 teams. In het midden van het veld lagen er 2
vlaggen. De bedoeling was om de 2 vlaggen in je eigen kamp te krijgen. Je kon je
verdedigen door een bak te gebruiken of iemand eraan doen met stokken of
balletjes. De winnaar was het team van Achiel. Na de strijd was er nog 1 spelletje
namelijk fruitsalade. Daarna aten we macaroni met kaassaus en hesp.
Groetjes Laurena en Lies
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Zaterdagavond
Op de zaterdagavond van het weekend moesten we eerst waterpong
spelen voor de ploegen te verdelen. Het waren de marsmannetjes en
de venusvrouwtjes. Dan gingen we in het donker naar het bos om daar
een groot spel te spelen.
In het bos moesten we proberen te sluipen naar het centrale kamp
waar de leiding zat met zaklampen, want het was heel donker. We
moesten dus ongezien een nagel vinden in het centrale kamp, met die
nagel moesten we ballonnen met glowsticks in kapot prikken. Het spel
was om zoveel mogelijk glowstick te hebben in je ploeg.
Na het spel keerden we terug naar het gebouw waar we nog een
bezinning gedaan hebben. We moesten zeggen wie jouw ster of
vallende ster is. Hierna moesten we een kaars aansteken zodat we een
grote cirkel hadden met kaarsen.
Groetjes Warre!
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Zondag
Hallo plus dertieners,
Zondag was opnieuw een leuke dag. Eerst hebben we een lekker
ontbijt gekregen en opgeruimd. Daarna vlogen we er in met leuke
veldspelen. De telefoonnummers zwaaiden langs onze oren, met een
potje rugby. Daarna duwden we voor ons leven met
rechthoekworstelen. Achter de veldspelen deden we opdrachten
voor een lekker broodje en als dessert een lekker ijsje.
Woord van zondag 16 oktober: getandpastariseerd
Jammer genoeg was het rap tijd om weeral naar huis te gaan! We
hebben heel veel plezier gehad! Het was mijn eerste weekend samen
met jullie, maar zeker niet mijn laatste .
Het was een TOP WEEKEND!!
Groetjes Jarre
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BEDANKT VOOR HET FIJNE WEEKEND!!

Je kan ook steeds alle foto’s raadplegen op onze site:
www.plusdertien.be
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Special van de maand
November is een maand waar we denken aan de mensen die we
kwijt zijn geraakt of belangrijke momenten die we hebben
meegemaakt. Daarom wordt het eens tijd om te denken voor wat je
zeer dankbaar bent. Dit kan zijn over dingen die je hebt meegemaakt
in het jaar 2016 of over je hele leven. Hieronder hebben wij gezorgd
voor een lijst waar je belangrijke dingen kunt invullen en hier zelf eens
kan bij stilstaan. SUCCES!
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+16 Rubriek
Komende activiteiten +16




18 tot 20 november
Vrijdag 25 november
Zaterdag 26 november

+16 weekend
Knutselavond +13 Feest
+13 Feest

Wist-je-datjes












+16 voltallig mee was op weekend?
Ze zich (af en toe) goed gedragen hebben?
Ze graag meisjes (en Jorre) tandpasteren?
Ze de -16 meisjes ook wel graag zien?
Robin niet goed tegen eten en drinken kan?
We nog nooit iemand zo bleek hebben gezien?
Hij nu part of the barf gang is van +13?
We nog altijd niet weten wie de mooie constructie had gemaakt?
Gilles graag in zijn bedje blijft liggen?
Plouy een mooie maar pijnlijke val op zijn ribben heeft gemaakt?
We van zijn manbun houden?

Mopje
De leraar kwam het klaslokaal binnen en in een sarcastische bui zei
hij:"Als er hier idioten in de klas aanwezig zijn, willen deze dan
rechtstaan?"
Na een lange stilte, is er een nieuweling die opstaat.
De
leraar
vraagt:
"Dus
jij
vindt
jezelf
een
idioot?"
"Eigenlijk niet," antwoordde de leerling, "maar ik vind het maar zielig
als u als enige rechtstaat."
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Moving Youth
Dag plussertjes
Waarschijnlijk zijn jullie nog aan het bekomen van de afgelopen editie
van MOVING YOUTH. Voor diegene die er niet bij waren: je hebt een
feestje gemist!
Alles begon in Kortrijk. Waar alle jeugdbewegegingen samen kwamen
om samen te feesten, plezier te maken, elkaar te ontmoeten en te
ontbijte. Natuurlijk mochten we het uur niet uit het oog verliezen, want
er moest nog naar school worden gegaan. De schooldag heeft nog
nooit zó lang geduurd. Natuurijk zaten we de hele dag vol spanning
te verlangen naar de avond.
We haasten ons en toverden de zaal van Las Palmas om tot een grote
feestzaal. Om 21 uur gingen we van start met de eerste vroeger
feestgangers. En de mensen feesten en feesten en feesten en … Tot in
de vroege uurtjes.
Kusjes Lynn
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Uitnodiging van de maand
Jajaa ons fantastisch ouderfeest, nl. het +13 feest komt terug!
Bij deze worden jullie nogmaals uitgenodigd om samen met ons en alle leden te
komen genieten!
Vergeet jullie zeker niet in te schrijven! Dit kan door het invulstrookje met passend
geld te deponeren bij




Leidster Lynn: Plaatsweg 63 Gullegem
Leidster Ellen: Dreef ter walle 59 Gullegem
Leidster Yasmine: Heulsestraat 95 Bissegem
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Horoscoop
Wees geduldig met anderen. Iedereen heeft bepaalde
punten waar hij/zij nog veel kan leren en dat geldt ook
voor jou. Probeer de anderen te helpen met hun
leerpunten, dan word jij ook geholpen met jouw
leerpunten. Zo heb je steun aan elkaar.
Als jij deze maand met de mensen om je heen werkelijk als
een team wilt optreden, moet je ook als een team gaan
denken. Niet het individu is het belangrijkste, maar het
gemeenschappelijke doel. Dat is even omschakelen maar
wel heel leerzaam voor jou.

Je realiseert je deze maand dat geluk alles is. Ben jij niet
gelukkig, kun je ook een ander niet gelukkig maken. Je
gaat daarom de strijd aan en riskeert zelfs een breuk in je
relatie. Wat goed voor is jou zal de strijd echter overleven.

Je geeft de laatste tijd geld uit als water, vooral deze
maand. Al heb je een goed salaris, ook dat raakt eens op.
Gelukkig gaat het wel goed op je werk en is een
salarisverhoging niet uitgesloten. Doe voorlopig rustig aan.
Een tussendoortje is natuurlijk altijd lekker en opwindend,
dat ervaar jij ook deze maand. Geniet ervan zolang het
duurt. Ga er echter van uit dat de tegenstellingen die je
nu al merkt tussen jullie twee niet te overbruggen zijn.
Wees voorzichtig.
Je bent zeer initiatiefrijk deze maand en dat wordt alom
gewaardeerd. Je hebt bovendien een positieve houding
en dat is een gouden combinatie. Vooral in je privé-leven
zul je hiervan de komende tijd profiteren. Gun je zelf
daarom nu ook wat extra's.
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Jij ontdekt deze maand dat er in je leven heel wat zaken zijn
die geen stand houden als ze op de proef worden gesteld.
Wees niet teleurgesteld, het is gewoon tijd om op te ruimen.
Dat doe je niet alleen met je huis, ook in je leven is dat nodig.
Maak je deze maand niet te druk om je financiële situatie.
Het lijkt dan wel iets minder goed te gaan, maar dat is slechts
van korte duur. Neem de tijd om je financiële positie te
verbeteren, besteed er extra aandacht aan. Dan komt het
dik in orde.
Jij bent toch nog veel te jong om zoveel thuis te zitten. Trek er
deze maand eens lekker op uit met een goede vriend. Laat
alles liggen en doe dat waar je nu aan toe bent. Ga lekker
de natuur in of ga stappen met goede vrienden.
Jouw relatie bevindt zich in rustig vaarwater. Ga lekker reizen
of doe samen iets anders. Doe samen nieuwe ervaringen op.
Je partner doet graag met je mee. Geniet en doe genoeg
energie op om problemen te doorstaan.
Je hebt deze maand veel gedachten door je hoofd spoken.
Neem de tijd je gedachten en ideeën op een rijtje te zetten.
Schrijf ze op zodat je ze niet in je hoofd hoeft te houden. Als je
weer rustig kunt nadenken realiseer dan een paar van je
ideeën..
Je hebt deze maand veel behoefte aan contact. Prima,
maar verwaarloos je partner niet. Hij/zij kan dat gevoel snel
krijgen. Vooral als jij zoveel met anderen omgaat. Geef
duidelijk aan wat je ideeën zijn en betrek je partner ook bij je
uitstapjes.
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Spelletjes en cartoons

Welk geluid maakt een Marokkaanse ambulance?
Weet je waarum?

Cartoon
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Antwoorden: Pita pita pita; durum

Raadsletjes

Spelletjes
Sudoku

Doolhof
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Kleurpaat
Kleur onderstaande prent mooi in en steek ze zeker en vast in onze
brievenbus. We geven deze heel graag een mooi plekje in ons lokaal !
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Werkten mee aan deze editie van ’t VIPke:
Lynn Decroix, Ellen Debuyck, Yasmine Vanderstraeten,
Laurena Parmentier, Lies Labaere, Jarre Buyck, Ward
Cottenier
Gezet naar een ontwerp van Sander Gheldof
Foto’s: Jens Debuyck
Correctors: Yasmine Vanderstraeten
Bekijk het VIPke online op www.plusdertien.be

