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 Sterrenstoet  

Woensdag 27 en  

Donderdag 28  

December 

 Kerstactiviteit 

Woensdag 3 januari 

 

INLEIDING 

www.plusdertien.be 

Beste plussertjes  

 

Het is zover! De MOOISTE MAAND van het jaar staat voor de 

deur. Er valt van alles te beleven in de maand december. 

Zo brengt de Sint allerlei lekkers voor de brave lidjes en start 

het koudste seizoen van het jaar, nl. de winter. De kerst-

boom mag van onder het stof worden en de gezelligste 

periode gaat van start.  

Samen zijn met vrienden en familie, een glaasje wijn en een 

lekkere kalkoen. Als je het mij vraagt, ik kan al niet meer 

wachten. 

 

Fijne Kerst!  
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PROFICIAAT!  

We mogen in deze koude  maand ook een 

aantal mensen feliciteren. Proficiaat! 

 Leider Gilles  07/12/1999 

 Leider Dono  15/12/1995 

 Leider Mats  25/12/1999 

 Jorre Plouy  27/12/1995 

 Leidster Yasmine  27/12/1995 

 Leider Harm  30/12/1999 

HERFSTACTIVITEIT 
Dag plussers 

Op woensdag 1 november hebben we alweer een super toffe activiteit gehad met 

als thema "F.C. de kampioenen". We stonden allemaal 's ochtend om negen uur flink 

aan het lokaal te wachten tot onze leiding van start ging met de activiteit. De leiding 

verdeelde ons in twee groepen en gaf ons een raadsel om de eerste locatie te  

achterhalen. Wie daar eerst toe kwam, werd team f.c. de kampioenen. Eenmaal 

aangekomen in Bergelen (onze eerste locatie) hebben we baseball gespeeld. Daar-

na gingen we door naar de volgende locatie "tkerkeputje". Daar speelden we 

Australische achtervolging. Daarna gingen we naar de dwarsschuur waar we tien 

bal hebben gespeeld. Toen zijn we doorgegaan naar het plein achter de kwadries 

waar we eerst rugby hebben gespeeld, daarna gepicknickt en dan nog voetbal 

hebben gespeeld.  

Toen hebben we nog een groot spel in het groen lint gespeeld waar we met verf en 

water elkaar moesten nat spuiten om het andere team eraan te doen en zo de vlag 

te pakken. Daarna hebben we nog verkrachtertje gespeeld .  

Toen zijn we terug naar het lokaal gegaan en hebben we daar nog bezinning gehad 

we hebben het +13 lied geoefend voor de mis en dan zat de dag er weeral op. 

 

Tot op de volgende activiteit 

Xoxo  
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FUIFKALENDER 

DJ Battle 
Vrijdag  

1 december 
 Den Osse 

Quiz 
Zaterdag  

2 december 
Chrio  

KSA BAL 
Zaterdag 

2 december 

Tsas  

Harelbeke 

19 Jaar Osse 
8/9/10 

december 
Den Osse 

Christmas 
Zaterdag  

16 december 
Den Osse 

Verborgen 

Kerstmarkt 

16 - 17  

december 

Overleie  

Kortrijk 

De Tijdloze 

Party 

Vrijdag  

22 december 

OC De Vonke  

Heule 

Obesitaspi 
Vrijdag  

22 december 
OC De Cerf 

Dj’s in Osse 
Zaterdag  

23 december 
Den Osse 

Nellie’s  

Tijdloze 100 

Maandag  

25 december 
Den Osse 

Slimste mens 

van Platse 

Woensdag  

27 december 
Den Osse 

Winter-

schaatsen 

Vrijdag 

29 december 
Finlandia 

SANTE 
Zondag 

31 december 
Den Osse 

 Het +13 feest weer top was!  

 Dit een ouderfeest is waarop 

je gezellig kan komen  

dineren, maar ook gewoon 

eentje mag komen drinken? 

 Iedereen afwezig was  

ongelijk had?  

 We hopen jullie volgend jaar 

o p n i e u w  t e  m o g e n  

verwelkomen? 

 Sterrenstoet voor de deur 

staat?  

 We opnieuw een goed doel 

gaan steunen? 

 We binnenkort mogen  

aftellen voor het nieuwe 

jaar? 

 De leiding dit ook dit jaar 

weer samen zal vieren?  
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+13 ZOEKT 
 Bestek   

 Verf 

 Kurken 

 Oven  

Indien uzelf of u weet heeft van men-

sen 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 contac-

teren op het volgend nummer 

0494/311998. 

SPELLETJE 

mailto:vipke@plusdertien.be
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SPECIAL VAN DE MAAND 

Het is alweer de laatste maand van het jaar! Wat gaat de tijd toch snel! Daarom mogen 

we zeker niet vergeten wat en wie er allemaal belangrijk is in ons leven en daarvoor is de 

maand December gekend. Om het familiaal gevoel te ervaren is het misschien een idee 

om samen met het gezin koekjes te maken om die dan met kerst samen met iedereen te 

eten. Hier vinden jullie het recept. SMAKELIJK!  

Ingrediënten 

 

 500 g meel 

 200 g suiker 

 8 eierdooiers 

 250 g boter 

 20 ml melk 

 10 g geraspte citroenschil 

Bereiding 

 

 Doe het meel in een grote schotel. Voeg boter, 

schaafsel, suiker, citroenschil en eierdooier toe. Klop alles 

tot glad deeg. 

 Wikkel het deeg in vershoudfolie en laat minimaal 2 

uur in de koelkast rusten. 

 Verwarm de oven voor op 175 °C. 

 Doe meel op het werkvlak en rol het deeg dun ui en 

stek het deeg met allerlei figuren uit en leg alle vormpjes 

op de bakplaat. 

 Melk en eierdooier met een garde door elkaar roe-

ren en als glazuur gebruiken voor de helft van de koekjes. 

 Koekjes 10-15 minuten op midden-rail goudbruin 

bakken en vervolgens laten afkoelen. 

 Voor kleurrijke decoraties: poedersuiker met citroen-

sap (1 eetlepel per 1/4 kopje suiker) en een druppel le-

vensmiddelenverf (advies: rood) mengen en op de koek-

jes strijken. Chocoladevlokken of gekleurde suiker erover-

heen strooien. 

KLEUREN 
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HOROSCOOP 

Wees geduldig met anderen. 

Iedereen heeft bepaalde pun-

ten 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 ge-

meenschappelijke 

doel. Dat is even 

o m s c h a k e l e n 

maar wel heel 

leerzaam voor jou.  

Je realiseert je deze maand dat 

geluk alles is. Ben jij niet geluk-

kig, kun je ook een ander niet 

gelukkig maken. Je gaat daar-

om 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. Ge-

niet ervan zolang het duurt. Ga 

er echter van uit dat de tegen-

stellingen die je nu al merkt 

tussen jullie twee niet te over-

bruggen zijn.  

Wees voorzichtig.  

Je bent zeer initiatiefrijk deze 

maand en dat wordt alom ge-

waardeerd. Je hebt bovendien 

een positieve houding en dat is 

een gouden combinatie. Voor-

al in je privé-leven zul je hiervan 

de komende tijd profiteren.  

Gun je zelf daarom 

nu ook wat extra's. 
 

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. Jullie zijn ge-

lukkig samen. 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 ge-

dachten 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 be-

hoefte aan contact. Prima, 

maar verwaarloos je partner 

niet. Hij/zij kan dat gevoel snel 

krijgen. Vooral als jij  

zoveel met anderen 

omgaat. Geef dui-

delijk aan wat je 

ideeën zijn en betrek 

je partner ook bij je 

uitstapjes. 
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PLUS ZESTIEN 
K O M E N D E  A C T I V I T E I T E N  

 Sterrenstoet 

Woensdag 27 en  

Donderdag 28 december  

Zaterdag 25 november  

 Barmoment 

Zaterdag 23 december 

A C T I V I T E I T  

 Wist je dat we de Olympische spe-

len hebben nagebootst op activi-

teit? 

 Het een variant was vol met ETEN? 

 Ze jammer genoeg geen olym-

pisch vuur meehadden, zelfs geen 

olympisch kookvuur? (Mopje van 

Jasper) 

 Onze 2 nieuwe +16’ers al hele-

maal ingeburgerd zijn? 

 We onze +16’ers op een zondag-

ochtend op het vroege uur 9h30 

allemaal samen hebben gekre-

gen om te vergaderen? 

 Ze jullie heel wat lekkers hebben 

voorschotelen op +13 feest? 

Welkom in de olympische-eet-spelen, het evenement waar iedereen naar uit-

kijkt. Doe mee aan een van de vele disciplines zoals wortelestafette, wat eigen-

lijk Australische achtervolging is, maar met wortels dat je doorgeeft. Braadkip-

rugby, waar je rugby speelt met een (plastieken) braadkip. Ook een van de ge-

liefde disciplines is tienbal met een citroen. Je kan ook meedoen aan doodskist-

je met een komkommer of kruisvlag met een over datum bagel. Voor de men-

sen dat niet zo graag lopen kan je ook meedoen met citroen-zoeken, waarbij 

een citroen verstopt is op het veld en je hem moet zoeken, en ja je mag de  

citroen opeten in volgende opdracht waar 2 

teams de citroen om het snelst moet opeten. En 

natuurlijk de meest geliefde sport Axel zoeken 

waar Axel zich verstopt en je hem moet vinden 

en met heel je team op hem liggen. 

 

-Je presentator Esteban- 
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Werkten mee aan deze editie van ’t VIPke: 

Lynn Decroix, Ellen Debuyck, Yasmine Vanderstraeten, Lara 

Vansteenkiste, Maarten De Brouwere, Noor Verstraete 

Gezet naar een ontwerp van Yasmine Vanderstraeten 

Foto’s: Leiding +13   

Alle foto’s en vipkes kan 

j e  a l t i j d  o n l i n e  

raadplegen 

 

www.plusdertien.be 

CARTOON 


