Inleiding

Oktober 2016

Hallo daar beste leden!
Hoe gaat het met jullie? Goed begonnen met school? Of missen jullie de
vakantie weer al? Jammer genoeg kunnen wij de tijd niet doorspoelen,
maar naar een activiteit komen geeft je wel een instant vakantiegevoel!
Het werkjaar is opnieuw vol op aan de gang. We hebben het weeral druk
druk druk, maar dat doen we graag voor jullie :D Het eerste topmoment
van het jaar, het weekend, zal er namelijk sneller zijn dan jullie denken.
Hou jullie maar al vast ;)
Dikke zoenen van jullie kapoenen xx
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Komende activiteiten +13
Pasdag:
Ledenweekend:
Dag van de jeugdbeweging:
Herfstactiviteit:

Zaterdag 8 oktober 2016
14 – 16 oktober 2016
Vrijag 21 oktober 2016
Woensdag 2 november 2016

- ALLEN KOMEN IS DE BOODSCHAP -

Verjaardagen
De mannen waarvan we deze maand hun verjaardag vieren zijn:
12 oktober 2001
12 oktober 2002
31 oktober 2000

Vandewalle Florian
Delneste Theotiem
Debrulle Rein

We wensen jullie een zeer FIJNE VERJAARDAG toe! Doe maar eens gek en
eet maar een lekker stukje taart ;)
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Fuifkalender
Het is weer oktober, de maand waar we school al volledig gewoon zijn,
waar de herfst vollop bezig is, de maand van het weekend, maar niet te
vergeten ook een maand vol met leuke feestjes!
Mexican Rave
Nacht van de Calsberg
Kroegentocht
Chi Rwo Kwole
Bouwfuif

zaterdag 1 oktober
zaterdag 1 oktober
zondag 2 oktober
vrijdag 7 oktober
zaterdag 8 oktober

Archérock
Zebra party
Fiesta De Marcella’s
Oktoberfest
Chanté Doré

donderdag 13 oktober
vrijdag 14 oktober
vrijdag 21 oktober
zaterdag 29 oktober
29 – 30 oktober

KSA Bal

29 – 30 oktober

OC De Cerf
Kortrijk
Sint Eloois Winkel
Tsas Harelbeke
Porseleinhallen
Wevelgem
VIVES Kortrijk
Jh ’t Arsenaal
Tsas Harelbeke
Waregem
JC Ten Goudberge
Wevelgem
Tsas Harelbeke

+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 eerste avondactiviteit weeral gepasseerd is?
De leden deze heel leuk vonden?
Het onze allereerste dropping ooit was?
We met zijn allen op de Tinekesfeesten hebben gezeten?
Ons ex-lid Marilou eerste eredame was?
Hoofdleider Gillian’s stem heel grappig klinkt met Helium?
Zijn stem dan eigenlijk lijkt op die van leider Achiel?
Jullie ondertussen allemaal ingeschreven zijn?
Weekend eraan komt!?
Wij hier al heel hard naar verlangen?
Maar eerst nog eens op leidingsweekend moeten?
We sponsors zoeken voor onze fuif Hot&Sweaty?
Jullie ouders altijd mogen sponsoren met hun bedrijf?
De herfst begonnen is?
Dit nog niet zo leek 2 weken geleden?
De leiding ondertussen ook is gestart met school?
Behalve degene die gaan gaan werken natuurlijk?
Het anti-onweer kanon is uitgevonden in Italië?
Dit dient om hun druiven te beschermen?
De knopen van een blouse bij een vrouw links zitten en bij
mannen bij hun hemd rechts?
Dit voortkomt uit de 13e eeuw?
Dit was omdat vrouwen zicht lieten aankleden door hun
meid, dit zorgde ervoor dat dit gemakkelijker was voor hun?
En dat de mannen zich zelf moesten aankleden, en daardoor
rechts zitten?
De eerste soep ooit van nijlpaard was?
Het zeepaardje het kleinste zeediertje is?
De babypanda pas na 100 dagen een naam heeft
gekregen?
Deze Tian Bao is?
Dit Schat van de hemel betekend?
Jullie ook allemaal schatjes zijn?

Startactiviteit
Dag plussers
Wat was dat een leuk weerzien na twee maanden vakantie!!
Zoals altijd was het weer een heel leuke en zonnige dag.
Om de nieuwelingen wat beter te leren kennen begonnen we met een
kennismakingsspel. Hierna volgden nog enkele leuke spelletjes: kwartet,
de vroegen pakken de laten, …
Rond 12 uur begon iedereen een beetje honger te krijgen en gingen we
eten. Na het vullen van onze buikjes gingen we naar bergelen voor een
groot spel. Eéénorm tof!!
Na het grote spel speelden we nog basebal en het ramspel. Jammer
genoeg gaat de tijd altijd heel snel vooruit bij +13 en was het weeral tijd
om naar huis te gaan .
Ik kijk al uit naar de volgende activiteit!
Groetjes Noor!
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Avondactiviteit 09/09
Hoi Hoi Hoi
T' is were zover, het jaar is officieel begonnen.
We begonnen het jaar met een bère sjieke startactiviteit.
We gingen het glow in the dark spel spelen. We moesten volledig in
fluo gekleed zijn (natuurlijk waren alleen de meisjes in orde ).
Na de speluitleg werden we overvallen en geblinddoekt. We werden
gedropt door een auto waar we in moesten. Best eng!!! Onze
chauffeur was Yasmine, dat konden we herkenen aan haar stem.
Toen we gedropt werden en de auto’s vertrokken, mochten we
eindelijk (na een half uur) onze blinddoek afdoen. Om terug aan het
lokaal te geraken moesten we allerlei opdrachten doen.
De eerste opdracht was een moeilijk raadsel. We liepen en Robbe
was te lui dus hij zat een kilometer achter. Toen we bij een volgende
postje kwamen (het centrum van Heule) kregen we opnieuw een
opdracht. Toen liepen we naar het volgende postje, maar onderweg
kwamen we een leuk kraampje met heliumballonen tegen. Dan
stonden we in de rij tussen alle kleine kindjes voor een ballonnetje. We
gebruikten de helium om een piepstem te krijgen. We moesten
uiteindelijk richting het fietsbrugje. Achiel en Charles zaten daar
verstopt in de velden . Het was niet moeilijk om ze te vinden.
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Daarna gingen we naar Pan-Z. Onderweg kwamen we een lief
koppeltje tegen die ons een drankske aanbood. Daar zeiden we geen
nee tegen . We bleven nog eventjes kletsen en toen gingen we door
naar de sporthal, waar we even een pauzeke inlasten. Hier speelden
we nog een spelleke.
Eens afgelopen gingen we naar het lokaal en werd de activiteit
afgesloten door de lange speech van Gillian.
Groetjes Laurena en Emmy
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De 9 schoolgeboden
Gij zult niet te laat komen
Neem gerust de hele dag vrij
Gij zult niet praten in de klas
Schreeuwen heeft meer effect
Gij zult geen huiswerk overschrijven
Laat het een ander doen
Gij zult niet door de gangen hollen
Glijden is sneller
Gij zult niet afkijken
Laat ze het even doorgeven
Gij zult niet met proppen schieten
Tassen komen harder aan
Gij zult niet fluisteren
Schreeuwen is duidelijker
Gij zult geen potlood afpakken
Pak gewoon heel de etui
Gij zult het leven van de leraren niet zuur maken
Bederf het
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+16 Rubriek
Komende activiteiten +16


Vrijdag 21 oktober



Zaterdag 29 oktober

Moving Youth Dag vd Jeugdbeweging
Avondactiviteit

Wist-je-datjes











Harm massas een cutie was op zijn eerste communie?
Hij een klein beetje meehad van Kuifje?
+16 mee heeft gedaan met ‘Ter land, ter zee en int
kerkeputje’?
Het het eerste jaar is dat we met +13 hieraan meedoen?
We jammer genoeg 6 +16 leden kwijt zijn 
We hier heel veel verdriet van hebben?
We met de overige 9 er een spetterend jaar van zullen
maken?
De voorbereiding voor Moving Youth ook al volop aan de
gang is?
We hopen dat het dit jaar de beste editie ooit wordt?
Moving youth al 5 jaar doorgaat? #HappyBDay
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Special van de maand
Jaja oktboer is de maand waar jullie het weeral gewoon
zijn om vroeg te moeten opstaan, vermoeid te zijn, een
beetje stress meemaken en zo verder. Om school te
overleven heb je heel veel energie nodig. Natuurlijk
hebben jullie zo’n topleiding die enkele tips voor jullie
meegeven!
Maximaal 3 tussendoortjes
Deze momenten moet je goed inplanten want
voortdurend eten is niet goed voor jullie magen!
Want dan zal je geen middagmaal, avondmaal
kunnen eten foei foei foei
Zorg voor variatie
Eet verschillende fruitsoorten of groenten. Melk kan je
variëren door yoghurt te eten (ook lekker). Je kan
ook noten, popcorn of koekjes die niet teveel suiker
bevatten eten. Want vettige koekjes zijn niet goed
voor jullie tanden!
1x fruit, 1x melk en 1x granen
3x fruit eten op een dag is niet zo gezond als je denkt
varieer tussen deze 3 assortimenten en je dag gaat
er al direct beter uit zien en je gaat je niet meer zo
vermoeid voelen huui.
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Hier sommen wij wat jullie onder de 3 assortimenten kunt eten:
Fruit
Mag elke dag: appel, banaan, peer,
perzik, mandarijn, wortel, kerstomaten of
gewoon alle soorten fruit.
Mag ter afwisseling: gedroogd fruit bv.
rozijnen, studentenhaver.
Melk
Mag elke dag: glas witte melk, witte
ongesuikerde yoghurt.
Mag ter afwisseling: blokjes kaas,
melkdrink (gesuikerd), sojapudding of
fruityoghurt.
Noten
Mag elke dag: rijstwafel, popcorn natuur,
ongesuikerde ontbijtgranen, noten.
Mag ter afwisseling: cornflakes, 1 koek met
chocolade, 1 ontbijtkoek.
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Horoscoop
Je gaat deze maand iets presenteren, waar je helemaal
achter staat. Het is te merken dat je vanuit je hart spreekt.
Je zult dan ook veel positieve reacties ontvangen. Jouw
enthousiasme over je eigen plannen wordt overgenomen
door de toehoorders.
Jij reageert deze maand wel erg boos op je omgeving.
Dat is niet terecht, want men heeft slechts het beste met
je voor. Vergeet niet dat je alleen oprechte kritiek krijgt
van mensen die echt om
jou geven. Kritiek geven is immers erg moeilijk.

Breng jouw ambitieuze wensen niet over op je partner,
maar vervul zelf je dromen. Alleen dat maakt jullie
gelukkig. Vertel deze maand aan je partner wat jij nou
werkelijk graag zou willen. Dat is al een hele stap in de
goede richting.
Opgekropte spanningen kunnen vrijkomen als jij je gaat
ontspannen deze maand. Zorg dat dit niet net je vakantie
verpest. Daar zijn vrijkomende spanningen goed in. Dit kan
zelfs gevaarlijk zijn voor je gezondheid. Zorg dus op tijd
voor ontlading.
Jij komt deze maand in een ruzie terecht. Als de partijen
niet bepaald zachtzinnig met elkaar omgaan, is het jouw
beurt. Jij weet als geen ander standpunten zo duidelijk te
maken dat iedereen meeloopt.

Laat je deze maand niet ontmoedigen door moeilijke
problemen. Je loopt er al tijden mee en je ziet het niet
meer zitten. Maar je ziet toch ook dat de eerste resultaten,
hoe klein ook, al zijn geboekt? Gewoon volhouden!
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Laat je deze maand niet door je gevoelens meeslepen. Met
een objectieve kijk neem jij de juiste beslissing en die heb je
nu absoluut niet. Stel de beslissing dus even uit tot jij weer tot
rust bent gekomen en je gevoelens weer de baas bent.

Jij bent ontevreden over het werk dat iemand voor jou heeft
gedaan. Je hebt het gevoel dat je alles over moet doen. Ligt
dat nou aan het werk of aan die (te) hoge kwaliteitseisen die
jij stelt? Denk daar eerst eens rustig over na.

Jij leert deze maand dat het niet om tastbare zaken gaat in
het leven. Dat is het niet wat jou echt gelukkig maakt. Die
arm om je schouder, die ene geïnteresseerde vraag, die
erkenning dat is wat telt. Zoek je vrienden daarop uit.

Laat de dingen niet op je afkomen deze maand, maar geef
zelf sturing. Laat de dingen gebeuren zoals jij het graag wilt.
Neem zelf initiatief in de juiste richting. Als jij je stappen van
tevoren nauwgezet plant dan ben je met zekerheid
succesvol..
Jij bent zeer vlijtig en verricht dan ook een aanzienlijke
hoeveelheid werk. Daar hoef je niet bescheiden over te
doen. Laat de buitenwereld maar eens zien hoe hard jij hebt
gewerkt. Pronken met eigen veren mag. Pluk de vruchten
van jouw arbeid.
Als jij deze maand je eigen gang gaat, biedt men veel verzet.
Dus blijf je koppig of ben je bereid wat toe te geven? Blijf in
ieder geval rustig en bedenk of je een compromis kunt
sluiten. Koppigheid doet de zaak geen goed.
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Spelletjes en cartoons
Cartoon

Spelletje
Vind de weg!
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Werkten mee aan deze editie van ’t VIPke:
Lynn Decroix, Ellen Debuyck, Yasmine Vanderstraeten, Noor
Verstraete, Laurena Parmentier, Emmy Patteeuw
Gezet naar een ontwerp van Sander Gheldof
Foto’s: Jens Debuyck
Correctors: Yasmine Vanderstraeten
Bekijk het VIPke online op www.plusdertien.be

