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 Pasdag 

Zaterdag  

7 oktober 2017 

 Ledenweekend 

Vrijdag 13 -  

Zondag 15 oktober 2017 

 

 Dag van de  

Jeugdbeweging 

Vrijdag  

20 oktober 2017 

 Herfstactiviteit  

Woensdag  

1 november 2017 

 

INLEIDING 

www.plusdertien.be 

HiepHoi beste plussertjes!  

 

Zonder dat jullie het heel goed beseffen, zitten jullie weeral 

een volle maand op de schoolbanken. Waar is de tijd dat 

we met ons lui gat in de zon lagen?  

 

Maar .. geen tijd voor traantjes! Wij, met de leiding zijn al 

volop bezig met de voorbereidingen van een fantastisch 

ledenweekend dat voor de deur staat! 

 

Na al een aantal toppers van activiteiten, hebben we nog 

veel meer voor jullie in petto!  

 

Vele kusjes 

De leiding  
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PROFICIAAT!  

Ook deze maand mogen er een aantal  

mensen kaarsjes uitblazen! Alvast van ons  

allen een fijne verjaardag!  

 Verstraeten Wout   8 / 10 

 Vandewalle Florian  12 / 10 

 Delneste Theotiem   12 / 10 

 Verstraeten Noor   23 / 10  

 

STARTACTIVITEIT  

Dag beste plussertjes  

De startactiviteit was een toppertje! Zelfs door de regen, bleef de sfeer er goed in. 

We begonnen met het kennismaakspel dat letterlijk wat in de nestel geraakte ☺. 

Desondanks bleef het zeker en vast leuk! Daarna speelden we kruisvlag en ramspel, 

twee spelletjes waar we ons deftig konden uitleven.  

Na het middagmaal gingen we richting stad om een supercool spel te spelen. We 

werden in groepjes verdeeld en moesten QR-codes gaan zoeken. Eens een code 

gevonden, moesten we deze scannen en de opdracht uit voeren. Een spel dat 

waarschijnlijk iedereen leuk vond. Mooi gemaakt leiding!!!  

Jammer genoeg zat de dag er na 

dat spel weeral op. Maar zo gaat 

het nu eenmaal, aan alle mooie 

liedjes komt een eind…  

 

Ik vond het alleszins een geslaagde 

start!  

 

Groetjes Wout  
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 We weeral een aantal 

spetterende activiteiten 

achter de rug hebben?  

 Jullie intussen al allemaal 

ingeschreven zijn? 

 We heel blij zijn dat jullie 

dit jaar weer talrijk aanwe-

zig zijn?  

 We een aantal nieuwe 

leden mogen  

verwelkomen?  

 We uitkijken naar het le-

denweekend?  

 We hopen dat jullie dit ook 

doen?  

 Volgens Noor de √9, 81 

is :D?  

 We dus nieuwe  

wiskunderegels moeten 

toepassen? 

FUIFKALENDER 

Hola  

Caramba 

Vrijdag  

6 okt 
Den Osse  

Mexican 

Rave 

Zaterdag  

7 okt 
OC De Cerf 

House Night 

II 

Vrijdag  

13 okt 
Den Osse  

Bouwfuif 
Zaterdag  

14 okt 

Poseleinhal-

len 

Ontbijt DVDJ 
Vrijdag  

20 okt 

Grote Markt 

Kortrijk 

Oktoberfest 
Zaterdag  

21 okt 
Den Osse  

Urban Riddim 
Vrijdag  

27 okt 
Den Osse 

Date With 

The Night 

Dinsdag  

31 okt 
Den Osse 
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Dag liefste plussertjes 

 

 

 

8 september was weer een super toffe avondactiviteit. We verzamelden om 

19u00 aan het lokaal. Omdat het aan het regenen was, had de leiding besloten 

om deze keer binnen een activiteit te geven.  

Het eerste spel dat we speelden, was een spel met kaarten. Als jouw symbool 

werd getrokken, mocht je een plaatsje opschuiven. Maar als er al iemand naast 

je zat, moest je op zijn/haar schoot gaan zitten. Zéér gezellig als er vier mensen 

op je schoot zaten (niet dus ☺).  

Het tweede spel dat we speelden, was weerwolven. Er volgde nog een laatste 

spel. We moesten ons in twee groepen opsplitsen. We moesten samen met onze 

groep drie regels bedenken wat de andere groep en onze groep niet mocht 

doen als men in de ruimte was. Als we dat hadden beslist, moesten we één voor 

één binnen bij het andere team en allerlei gekke dingen doen tot dat je één van 

hun regels had overtreden. Op het einde van het spel moesten we raden wat de 

regels waren van het andere team. Echt een super tof spel! Vooral als je het  

andere team op verkeerde gedachten bracht door onnozele dingen :) !  

De tijd vloog echt vooruit! Voor we het wisten was de activiteit alweer gedaan. 

xxx Laurena 

AVONDACTIVITEIT 8/09/2017 
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SPELLETJE 
In elke lege cel moet een nul 

of een één ingevuld worden. Er 

mogen niet meer dan twee 

dezelfde cijfers direct naast of 

direct onder elkaar staan. Elke 

rij en elke kolom is uniek en 

bevat evenveel nullen als 

enen.  

+13 ZOEKT 
 Bestek   

 Oven  

 Handdoeken  

 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. 

 Als je je rechteroog sluit je 

nooit over je rechterschouder 

kunt kijken?  

 Een slak drie jaar kan  

slapen?  

 Leider Elias dit ook wel zou 

kunnen? :)  

 De langste plaatsnaam ter 

wereld is te vinden is  

Wales? Hier kun je het dorpje 

Llanfairpwllgwyngyllgogery-

chwyrndrobwllllantysiliogogo

goch vinden.  

Deze plaatsnaam telt 58 let-

ters.  

mailto:vipke@plusdertien.be
http://www.knups.nl/wist_je_dat/249/als_je_je_rechteroog_sluit_nooit_over_je_rechterschouder_kunt_kijken.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/249/als_je_je_rechteroog_sluit_nooit_over_je_rechterschouder_kunt_kijken.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/249/als_je_je_rechteroog_sluit_nooit_over_je_rechterschouder_kunt_kijken.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/268/een_slak_drie_jaar_kan_slapen.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/268/een_slak_drie_jaar_kan_slapen.html
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HOROSCOOP 

Je bedoelt het allemaal wel 

goed, maar de aanpak mist net 

die bepaalde doortastendheid 

om tot succes te komen. Denk 

goed na hoe je dit kunt  

verbeteren. Laat de 

moed niet zakken, 

maar bl i j f  het  

proberen. Je bent 

beslist op de goede 

weg. 

Een opleving in je liefdesleven 

kun jij zelf in de hand werken. Jij 

denkt dat het allemaal van één 

kant komt. Loop maar eens iets 

minder hard. Je partner zal dan 

zeker van zich laten horen.  

J i j  be nt  vaak  

gewoon net iets te 

snel. 

Je beschikt over goede inzich-

ten. Je neemt deze week de 

juiste beslissingen. Ook de men-

sen om je heen zijn tevreden. 

Men zal je in de toekomst zeker  

vaker om raad  

vragen en dat is iets 

waar je best trots op 

mag zijn.. 

Laat jouw stem horen bij die 

belangrijke bespreking van de-

ze week. Wacht niet tot er om 

je mening wordt gevraagd. 

Neem zelf het initiatief. Ook 

jouw mening wordt zeker  

gewaardeerd. Jouw mening 

doet immers niets  

onder voor die 

van de ande-

ren. 

Je ontmoet deze week veel 

tegenslag, maar jij bent duide-

lijk de sterkere partij. Zorg dat je 

de ander aanvoelt. Dat moet 

voor jou toch een koud kunstje 

zijn. En je weet; als je de ander 

kent is de overwinning nabij. 

Je kunt met vreugde en tevre-

denheid je dagelijkse bezighe-

den volbrengen. Dat is een 

goede zaak en niet alleen voor 

jezelf. Jouw evenwichtige uit-

straling heeft meer invloed op je 

omgeving dan jezelf in de  

gaten hebt.  

Je brengt stabiliteit 

in je omgeving. 

Het is deze week aan jou om 

die lieve persoon een fijne tijd 

te bezorgen. Maak er iets  

onvergetelijks van. Hij of zij is het 

zeker waard. Als dank krijg jij er  

in ieder geval een 

vriend(in) bij. En je 

zult er zelf ook veel 

plezier aan bele-

ven. 

Er kan deze week snel een pitti-

ge discussie ontstaan. Prima, 

dat kan en zal de lucht opkla-

ren. Wees heel duidelijk. Ge-

bruik geen omwegen, wees 

recht door zee.  

Gevoelig wordt het 

gesprek toch wel, 

dus daar hoef je het 

niet voor te laten. 

Jij kunt tevreden zijn met alles 

wat je hebt bereikt in je leven. 

Toch zullen er altijd dingen zijn 

die nog beter kunnen.  

Neem deze week 

de tijd om daar 

eens over na te 

denken en plannen 

ter verbetering uit te 

broeden. Dat is de 

moeite waard. 

Jij hebt moeite om je partner te 

vertrouwen. Iedereen heeft 

natuurlijk zijn verleden, maar is 

jouw wantrouwen wel terecht? 

Niet iedereen is hetzelfde ook al 

lijkt dat vaak zo.  

Bovendien worden 

de meeste mensen 

door schade en 

schande toch wijs. 

Neem die uitnodiging deze 

week aan, de ander zal zich er 

enorm op verheugen je weer 

eens te kunnen begroeten. 

Jouw spontane reacties leiden 

wellicht tot een diepgaandere  

ontmoeting dan 

gepland stond. Dit is 

waar je echt naar 

verlangt. 

Jij hebt originele ideeën, maar 

durf je die gedachten ook wer-

kelijk toe te laten? Of blijf je op 

de gebaande paden? Wees 

gewoon lekker jezelf, kom uit 

voor wie je bent en  

waar jij voor staat. 

D a t  w o r d t  

uiteindelijk toch 

h e t  m e e s t 

gewaardeerd. 
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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  

 Barmoment 

Zaterdag 7 oktober  

 Dag van de Jeugdbewe-

ging 

Vrijdag 20 oktober 

 Menhunting 

Woensdag 1 november 

 

ONZE EERSTE ERVARING 

SPECIAL VAN 

DE MAAND 

Alles loopt op 

een einde, ook 

de heerlijke zo-

merse gerechten. 

De leiding zorgt 

hier voor een 

overzicht van 

heerlijke  

oktoberse herfst-

groenten.  

S
M

A
K

E
LIJ

K
 

Op 23 september hebben we onze allereerste +16-

activiteit mogen geven. We waren allemaal enorm  

enthousiast om een activiteit te mogen geven en we  

gingen er dus ten volle voor. We speelden spellen die te 

maken hadden met fietsbanden. Als eerste speelden we 

rugby met fietsbanden waarbij je dus met iemand van 

het andere team in de fietsband moest proberen zoveel 

mogelijk punten te scoren met jou team. Ondanks de 

vermoeidheid vooraf was iedereen gedurende het spel 

zeer enthousiast en deed iedereen zijn uiterste best om te 

kunnen winnen. We hebben onder andere ook een spel 

gedaan waarbij je een kegel zo ver mogelijk moest  

proberen te plaatsen terwijl je met een fietsband  

vastgebonden zat aan een boom. 1 team heeft duidelijk 

gewonnen en mocht zich dus kronen tot fietsband-

kampioen! Het was een erg vermoeiende avond, zeker 

met de pannenkoekenslag nog in de benen, maar we 

hebben er zeker van genoten en iedereen is er volop 

voor gegaan. Kortom, een geslaagde avond dus!             

Milan - Florian - Ward  
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Werkten mee aan deze editie van ’t VIPke: 

Lynn Decroix, Ellen Debuyck, Yasmine Vanderstraeten, Wout 

Verstraeten, Laurena Parmentier, Milan Plouy,  

Florian Vandewallen, Ward Cottenier  

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 


