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Woensdag  

1 november  

 

 Dagactiviteit  
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25 november  

 

 +13 Feest  

Zaterdag  

25 november  

 

INLEIDING 

www.plusdertien.be 

Beste plussertjes  

 

November is een maand waar heel veel in te beleven valt. 

Het begint met de heilige dagen van deze maand 

en een geweldige activiteit!  

 

We organiseren ook ons fantastisch ouderfeest in deze 

maand. We hopen uiteraard dat jullie hier talrijk op  

aanwezig zullen zijn! Het wordt weer een top-editie waar 

iedereen de kans krijgt om elkaar beter te leren kennen met 

een hapje erbij, tombola, animatie en uiteraard een  

drankje.  

 

Hopelijk tot dan!  
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PROFICIAAT!  

We mogen opnieuw een aantal  leden en 

leiding in de bloemetjes zetten! HIEP HIEP  

HOERA!  

 Muñoz Estéban   1/11/2001 

 Vansteenkiste Lara  4/11/2003 

VRIJDAGAVOND OP WEEKEND 

Hallowkes bouwvakkers en bouwvakkerinnen! 

Na een jaartje wachten konden we eindelijk terug op weekend. Dit jaar was het 

thema bouwwerf. Om 18u moesten alle bouwvakkers en bouwvakkerinnen aan het 

lokaal staan. Iedereen onderverdeeld? Vrooomm… richting t’Lotegat!! 

Maar … we werden gedropt aan de kerk in Zonnenbeke. Daar werden we in  

groepjes verdeeld. We moesten te voet in een groep naar onze bouwwerf.  

Om onze weg te vinden moesten we morsecodes, raadsels, rebussen, … maken. 

Eenmaal we onze bouwwerf bereikt hadden, konden we ons buikje meteen vullen 

met spaghetti gemaakt door de beste koks! Mmm…  

Het werd al snel 

21u30. De rest van de 

avond bleven wij op 

onze kamer. Want ja 

zeg eens, een echte 

bouwvakker is na een 

zware dag toch ook 

uitgeput?  

Slaapknorri  

bouw va kk e r s  en  

bouwvakkerinnen 

Lara  
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FUIFKALENDER 

Nellie’s  

Golden Oldies  

Vrijdag  

3 nov 
Den Osse  

Cavabeats 
Vrijdag  

3 nov 

Kubox  

Kuurne 

Plan B 
Zaterdag 

4 nov 

Poseleinhallen 

Wevelgem 

Schirofreen  
Zaterdag  

4 nov 

JC Tranzit  

Kortrijk  

The Wizard of 

Quiz II 

Vrijdag  

10 nov 
OC De Cerf 

Kelder Kitsch 

Club XXS 

Vrijdag  

10 nov 
Poststraat 21  

Jank & Tank  
Vrijdag  

10 nov 
Den Osse 

Kiekenfuif 
Donderdag  

16 nov 

Depart  

Kortrijk 

Boenke  

Boenke 

Zaterdag  

18 nov 
Den Osse  

SPECIAL VAN DE MAAND 

Lieve plussertjes 

Waarschijnlijk is het jullie opgevallen, 

maar het wordt weeral ’s avonds 

vroeg donker. Daarom dachten wij 

als leiding dat het misschien  

aangenaam zou zijn om het huis  

gezellig te maken met kaars-

verlichting. Zo kunnen jullie samen 

met jullie gezin genieten van een  

gezellige avond en de donkere  

avonden sfeervol doorbrengen. Hier 

zijn enkele foto’s die jullie kunnen  

inspireren. Succes!  
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Hallo plussers 

Dit was mijn allereerste weekend met de +13 en ik moet zeggen dat ik het een aan-

genaam en leuk weekend vond.  

De zaterdag startten we onze dag met een ontbijt en vlak erachter een  

ochtendactiviteit in het bos. We speelden een spel waarbij we moesten trachten 

het meeste aantal huizen bouwen, via verschijnende opdrachten. Na dit spel volg-

de dan het middagmaal en vlak daarachter keerden we terug naar het bos voor 

een 2de spel.  

Hierna was het al snel namiddag en volgde nog een namiddagactiviteit waarin we 

een zo groot mogelijk kaartenhuis moesten bouwen. Nadat dit gedaan was werd 

het tijd voor een 3de maaltijd en voor ik  

het doorhad was de dag al snel voorbij.  

’s Avonds volgde nog een spel waarbij er 2 

teams het tegen elkaar opnamen om het 

veld zoveel mogelijk in hun kleur te laten 

kleuren. Dit was een spel waarbij toch wat 

denkwerk te pas ging.  

Al bij al een geslaagd weekend zou ik zeg-

gen. 

Maarten  

ZATERDAG OP WEEKEND 

ZONDAG OP WEEKEND 
Liefste plussertjes 

Ik heb de eer om te vertellen over de laatste dag van het weekend.  

We begonnen de dag met onze valiezen te maken. Daarna waren het  

pleinspelen. We speelden eerst een spel met een rechthoekig ding die we in ons 

eigen kamp moesten krijgen. Daarna speelden we doodskistje: een spel waarbij  

iedereen van ons groepje een nummer kreeg en als de leiding je nummer zei moest 

je achter het voorwerp lopen en naar je  

eigen kamp brengen. Het was een leuk spel. 

We hebben ook nog baseball gespeeld.  

Na al deze spelletjes mochten we eten. De 

kokjes hadden lekkere belegde broodjes 

voorzien. Daarna was er nog een bezinning 

en moesten we jammer genoeg al naar 

huis. ☹  

Weekendgroetjes Noor  
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SPELLETJE 

+13 ZOEKT 
 Bestek   

 Verf 

 Penselen 

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. 

 Een varken fysiek niet in 

staat is om naar de lucht te 

kijken?  

 Dieren ook humor  

hebben? 

 Het hart bij de mens in het 

midden van de borstkas zit 

en niet links? 

 Het langste woord dat je 

met de bovenste rij letters, 

van een toetsenbord, kunt 

maken topprioriteit is? 

 IJsberen linkspotig zijn? 

 Je in de morgen langer 

bent dan in de avond? 

Duid elk nummer aan 

die naast elkaar of 

schuin een som van 8 

maken. 

6 5 8 7 5 2 4 2 

2 0 3 5 1 6 7 1 

4 0 6 4 4 0 6 4 

2 1 5 6 8 7 5 8 

8 0 7 4 5 3 6 7 

4 7 2 0 6 0 1 3 

0 4 6 3 2 3 4 4 

8 5 3 7 4 1 3 2 

1 8 7 6 1 8 6 4 

mailto:vipke@plusdertien.be
http://www.knups.nl/wist_je_dat/282/het_hart_bij_de_mens_in_het_midden_van_de_borstkas_zit_en_niet_links.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/282/het_hart_bij_de_mens_in_het_midden_van_de_borstkas_zit_en_niet_links.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/282/het_hart_bij_de_mens_in_het_midden_van_de_borstkas_zit_en_niet_links.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/304/het_langste_woord_dat_je_met_de_bovenste_rij_letters_kunt_maken_topprioriteit_is.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/304/het_langste_woord_dat_je_met_de_bovenste_rij_letters_kunt_maken_topprioriteit_is.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/304/het_langste_woord_dat_je_met_de_bovenste_rij_letters_kunt_maken_topprioriteit_is.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/304/het_langste_woord_dat_je_met_de_bovenste_rij_letters_kunt_maken_topprioriteit_is.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/295/ijsberen_linkspotig_zijn.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/247/je_in_de_morgen_langer_bent_dan_in_de_avond.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/247/je_in_de_morgen_langer_bent_dan_in_de_avond.html
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HOROSCOOP 

Je kunt deze week met succes 

één van je gestelde doelen 

bereiken. Het zal echter niet 

zonder slag of stoot aflopen. Je 

moet er hard voor knokken, 

verwacht veel protest.  

Maar dat geeft 

ui teindel i jk nog 

meer reden om 

trots te zijn op je 

resultaat. 

Een vriend van je zit in de pro-

blemen. Zet je voelsprieten op 

om er achter te komen hoe jij 

kunt helpen. Om hulp vragen 

zal hij/zij niet doen. Of je kunt 

helpen?  

Vaak helpt alleen 

het idee al dat  

iemand moei te 

doet en interesse 

toont. 

Jouw partner geeft je erg veel 

aandacht en je staat verstelt 

dat je dat zoveel zelfvertrouwen 

geeft. Je voelt je geliefd en je 

bent er eindelijk zeker van dat 

je echt de enige bent in zijn/

haar leven. 

Jouw sterke wilskracht stelt je 

deze week in staat je grote 

doorzettingsvermogen te to-

nen. Anderen zijn onder de 

indruk. Je neemt op het juiste 

moment de juiste beslissing. Dit 

is belangrijk, het heeft invloed  

op de rest van je 

leven.  

Tot werken kun jij vandaag al-

leen komen wanneer je jezelf 

forceert. Dat is niet aan te bev-

elen, het is geen dag voor werk 

en plicht. Maak van de nood 

een deugd en geniet van een 

lui dagje. 

Je denkt dat het deze week 

allemaal wel goed komt, maar 

met denken alleen kom je er 

niet. Je zult echt actie moeten 

ondernemen, initiatief moeten 

tonen en je best moeten doen. 

Verras die ander en dan komt 

het inderdaad  

allemaal wel goed! 

Jij hebt de komende dagen 

mooie ideeën. Nu moet je 

deze ideeën ook gaan uitvoe-

ren. De kunst is echter om het 

beste idee uit te zoeken en dat 

te realiseren.  

Maar hoe je dat 

doet? Daarvoor 

heb jij vast nog wel 

een goed idee.  

Zorg dat je in de avond niet 

teveel activiteiten plant. Je 

hebt wat tijd nodig om bij te 

komen van alle ontwikkelingen 

en gebeurtenissen van de 

laatste tijd.  

Jij gaat een drukke tijd tege-

moet. Je gezin eist meer aan-

dacht van je, maar ook je werk-

zaamheden eisen meer aan-

dacht. Terwijl je juist meer tijd 

voor jezelf wilt  

hebben. Zorg dat je 

die tijd op niet al te 

lange termijn weer 

kunt inplannen.. 

Jij komt in de verleiding je 

ergens mee te bemoeien waar 

je niets mee te maken hebt en 

waar je bovendien niets vanaf 

weet. Het is een heikele situatie 

waar je snel je vingers aan kunt 

branden.  

En dat gebeurt ook 

als je die neiging 

niet snel onder-

drukt..  

Jij bent een beetje lusteloos de 

laatste tijd en dat wordt de 

komende week niet minder. 

Jammer van al die bruikbare 

ideeën. Jouw hoofd zit er vol 

mee. Zet je over je twijfels heen 

en ga iets doen met  

die ideeën. Je zult 

zien dat het je goed 

doet. 

Je kunt vandaag komen tot 

zelfexpressie door je te uiten in 

de liefde. Praat open en eerlijk 

over je wensen en ideeën met 

je partner. Alleen dan kun jij je 

helemaal uiten zoals jij je dat 

had voorgesteld. 
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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  

 Menhunting 

Woensdag 1 november 

 Avondactiviteit  

Zaterdag 11 november 

 Knutselavond +13 Feest  

Vrijdag 24 november  

 +13 Feest  

Zaterdag 25 november  

F O T O  V A N  D E  M A A N D  

 We een wafelenbak gedaan  

hebben met +16? 

 Deze heel veel heeft opgebracht? 

 Wij iedereen die een wafel  

gekocht heeft hartelijk  

bedanken? 

 +16 zich zo inzet om geld te  

verzamelen voor een supertof 

weekend? 

 We 2 nieuwe +16 leden hebben? 
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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 


