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+13 WERK I NG  

GU L L EG EM 

KO ME ND E   

A CTI VI TE I TE N  

 

 Sterrenstoet 

Woensdag 

26 december en 

Donderdag 

27 december 

 

 Kerstactiviteit 

Woensdag 

2 januari 

 

 avondactiviteit 

Vrijdag 

25 januari 

 

INLEIDING 

www.plusdertien.be 

Beste plussertjes 

 

Oh dennenboom, oh dennenboom… 

De mooiste maand van het jaar staat weer voor de deur. 

De sint is nog maar net vertrokken, alle chocolade is eindelijk 

verteerd en het is al terug tijd voor de feestdagen. De kerst-

boom kan terug van onder het stof gehaald worden, het 

hele huis kan terug versierd worden en de kerstliederen kun-

nen terug luidkeels meegezongen worden. 

Terug samen met vrienden en familie een glaasje drinken en 

je buikje rond eten, samen rond het haardvuur, wat moet je 

nog meer hebben. 

 

Prettige feestdagen 

De leiding 
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PROFICIAAT!  

We mogen opnieuw een aantal  leden en 

leiding in de bloemetjes zetten! HIEP HIEP  

HOERA!  

 Leider Gilles   07/12/1999 

 Leider Dono  15/12/1995 

 Leider Mats  25/12/1999 

 Jorre Plouy  27/12/2002 

 Leider Harm  30/12/1999 

 Hahn Duong  10/01/2003 

 Jarre Buyck  19/01/2004 

 Eloïse Vancraeyveldt 25/01/2004 

FUIFKALENDER 

Obesitaspi 
Vrijdag 21 

december 
Oc De Cerf 

JINeverbar 
Zaterdag 22 

december 
Scouts Heule 

Kerstbal 69 
Dinsdag 25 

December 

Salons Cortina 

Wevelgem 

Herderkens-

bal 2018 

Dinsdag 25 

December 

Sporthal Sint-

Eloois-Winkel 

Dlite 2019 
Zaterdag 26 

januari 

JC Ten Goud-

berg 
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Foto's +13 Feest 

Alle foto's vind je terug op onze site ww.plusdertien.be 
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Herfst activiteit 31/10 

 
Dag lieve lezertjes, 

In de herfstvakantie verzamelden we allemaal in het koude weer helemaal inge-

pakt om het toch wat warm te hebben om weer een toffe activiteit tegemoet te 

gaan. 

We fietsen richting Kortrijk om daar te horen te krijgen dat we uitgedaagd zijn 

voor fata morgana. Het was de bedoeling om +13 een 5 sterren jeugdbeweging te 

maken (wat al sowieso zo is). Hiervoor moesten we verschillende spelletjes spelen 

en deze volbrengen. 

‘s Middags deden we nog een bezinning waarbij we in groepjes samenzaten en 

onze mening moesten geven bij bepaalde gebeurtenissen die rondom ons zouden 

voorkomen.  

Daarna gingen we terug naar Gullegem voor een mid-

dag gevuld met super toffe pleinspelen. 

Vele groetjes  

Frauke 
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Dagactiviteit 24/11 

Dag beste plussers en plusserinnen, 

Zaterdag 24/11 was er ,zoals altijd, geslaagde middagactiviteit. We begonnen met 

een potje hawaïaanse achtervolging, dit was net als  het al zo bekende Australi-

sche achtervolgingsspel maar dan al achteruit lopend. 

Daarna deden we een potje Tienbal met een explosief einde waarbij de strandbal 

ontplofte met veel dank aan leider Jasper (mo gij kieken).  

Als volgend spel deden we koppelvoetbal waarbij we met 2 (elk een verschillend 

team) aan elkaar hingen met een fietsband, ook hier voetbalden we met een 

strandbal. En uiteraard was er weer een explosief effect. Deze keer door verschil-

lende mensen, maar ja wie had het de eerste keer weer gedaan… Ja leider Jasper, 

mo gij kieken. 

Nu was er nog het toffe baseballen, maar het weer werd dit spelbreker. Toen gin-

gen we naar het lokaal en speelden we nog even Big Buddy 

binnen.  

Naarmate de activiteit op zijn einde liep, gingen we naar het 

wel geslaagde +13-feest waar we onze lege magen mochten 

vullen na het ravotten met een drankje en een lekker stukje 

taart als dessert gebakken door onze +16. 

Zoals ik al eerder zei, was dit weer een geslaagde activiteit. 

Met vriendelijke groetjes en vele kusjes voor mijn liefste lei-

ders.xxx 

Jarre 
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SPELLETJES +13 ZOEKT 
 Penselen / verfborstels 

 Plamuurmessen 

 Tennisballen 

 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 0495/16 

05 93. 

mailto:vipke@plusdertien.be
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HOROSCOOP 

STEENBOK 

Sommige oogmerken kunnen 

waanbeelden blijken. Hoe dich-

terbij we komen, hoe verder 

weg ze lijken, en als we er ein-

delijk zijn, blijken ze niets voor te 

stellen. Meerdere doelen waar 

je je op hebt gericht, lijken op 

dit moment te veranderen: 

Maar je eigen positie blijft het-

zelfde. Dat is goed. 

WATERMAN 

Je probeert te veel tegelijk te 

doen. Begin van de maand sta 

je onder druk en je zet al je 

kracht in om zo snel mogelijk 

resultaat te boeken. De oplos-

sing schuilt echt er niet in kracht 

maar in tijd. Wacht een paar 

weken tot een betere oplossing 

zich vanzelf aandient, zonder 

ook maar enige bemoeienis 

van jou.  

VISSEN 

You go with the flow, dat zit nou 

eenmaal in je Vissen-natuur. De 

nieuwe maan deze maand 

schijnt zo’n helder licht op jouw 

blikveld dat je precies ziet waar 

je heen wilt, het is misschien 

zelfs wel je eindbestemming. De 

richting is er dus, rest je nog een 

weg te vinden, of rivier, die die 

kant op gaat.  

RAM 

Zet de toekomst even on hold 

en doe een stapje terug. Niet te 

ver, een paar maanden. Laat 

de ander de eerste move ma-

ken en de snelheid bepalen, en 

volg vervolgens gewoon. Het is 

allemaal heel lieflijk en het heeft 

meer te maken met nostalgie 

dan met een serieuze toekomst, 

maar dat maakt het niet minder 

plezierig.  

STIER 

Daar heb je dat dilemma weer: 

wat doe je met een aanbod 

waarvan je geneigd bent het af 

te wijzen? Dan zou je de rest 

van je leven spijt hebben als je 

het zou afwijzen. Dus geef je het 

een kans, terwijl je denkt dat het 

waarschijnlijk niet is wat je zoekt. 

Maar je kan het daarna wel 

mooi van je lijstje afstrepen – en 

verdergaan.  

TWEELIGING 

De voortgang van een groep 

mensen die samen reist, gaat 

zo snel als de langzaamste, wat 

nogal irritant kan zijn voor dege-

nen die vooroplopen en verder 

willen. Jij bent, uiteraard, een 

van die leiders. Maar iedereen 

is anders en snelheid is niet de 

enige graadmeter van succes; 

als je de tijd neemt om iemand 

te helpen die achterop is ge-

raakt, zal je later voor daarvoor 

beloond worden.  

KREEFT 

Een carrièrekans die je misgelo-

pen bent, kan zich opnieuw 

aandienen. Te laat, denk je, 

aangezien je inmiddels andere 

verplichtingen bent aange-

gaan. Maar die overeenkomst 

wordt op het moment opnieuw 

in overweging genomen, wat 

maakt dat je wat minder vastzit 

dan voorheen. Alsof het zo had 

moeten zijn... Je kunt de  gemis-

te kans dus grijpen.  

LEEUW 

Je hebt de belangrijkste onder-

delen van je leven keurig uitge-

lijnd. En van het een komt het 

ander, hoopje. Maar staat dat 

plan wel in dienst van de rich-

ting die je werkelijk op wilt? Of 

ga je gewoon die kant op om-

dat die voor de hand ligt? Mis-

schien voelt het alsof je geen 

keuze hebt, maar het is niet te 

laat om van gedachte te ver-

anderen.  

MAAGD 

Die enthousiaste nieuwe start is 

niet wat je had gehoopt. Om je 

teleurstelling te verbloemen, 

zeg je dat het niet echt belang-

rijk is, maar dat is het wel; je 

hebt hier emotioneel ontzet-

tend veel in geïnvesteerd. Te 

veel, waarschijnlijk. Vrienden 

komen met nieuwe inzichten, 

advies en steun; ontvang het 

allemaal en herstel je zelfver-

trouwen.  

WEEGSCHAAL 

Als je je het schompes hebt 

gewerkt of heel belangrijke 

financiële beslissingen hebt 

moeten nemen, dan heb je nu 

een periode van helemaal niets 

doen nodig. In je eigen fijne 

vertrouwde omgeving. Dat 

geldt ook voor je relatie; na een 

confrontatie begin november 

zie je in dat je een time-out 

nodig hebt. Geen zorgen, niets 

permanents.  

SCHORPIOEN 

Mocht je je voordeel niet heb-

ben gedaan met alle kansen 

die het jaar je tot nu toe heeft 

geboden, er komt nog één 

laatste kans. En omdat het al zo 

laat is, moet je die nemen zoals 

ze is. Het ontvouwt zich allemaal 

binnen twee dagen, dus voor 

het overwegen van alternatie-

ven of voorkeuren is geen tijd. 

Ga je ervoor. 

BOOGSCHUTTER 

Voor het eerst sinds 2007 keert 

jouw heersende planeet Jupiter 

terug in jouw eigen teken – en 

wow, wat heb je hem gemist! 

Als het de afgelopen maanden 

voelde alsof je langzaam aan 

het verzuipen was, dan is zijn 

komst als die van een reddings-

boot. Hoe je vervolgens verder 

gaat is een andere vraag, maar 

die kan wachten;  
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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 

Vrijdag 7 december 

 GOF  

Zaterdag  12 januari 

 Avondactiviteit 

Zaterdag 19 januari 

 Barmoment 

Zaterdag  26 januari 

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

Dag beste lezertjes, 

Wij +16 nodigen jullie graag uit 

om op het GOF langs te komen 

langs onze stand. We verkopen 

hier superheerlijke warme choco-

lademelk en pannenkoeken. 

Hopelijk zien we jullie daar! 

xoxo 

De +16  
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LEIDER MATS 
Hallo allemaal 
 
7:15 gaat de wekker af en natuurlijk blijf ik nog 
10 minutjes liggen. 
7:25 sta ik op en maak ik me vlug klaar. Ik neem 
alles mee naar boven zodat ik niet meer naar 
boven moet gaan.  
8:00 vertrek ik met de brommer naar school 
want ik heb om 8:45 les. 
8:30 ik kom op school aan en dan kan ik nog 
een lekkere warme chocolademelk drinken. 

 8:45 start van de les ik heb 2 uur Engels. 
10:45 joepieee de les is gedaan en ik kan terug 
naar huis want de schooldag is al voorbij. 
11:15 net terug thuis, nu wat studeren voor het examen dat ik morgen 
heb 
12:30 ik eet middagmaal ( 5 boterhammen met gehakt en een yoghurt). 
13:00 nu nog een uurtje studeren. 
14:00 ik maak me klaar om even te gaan fietsen. Het is net even gestopt 
met te regenen dus ik kan buiten eens gaan fietsen. 
15:30 net terug thuis van het fietsen. Nu mij douchen en dan nog een 
uurtje naar de fitness #fitnessboy. 
 
16-17:15 fitnessen in de fit4fun. 
17:30 terug thuis van de fitness en nu nog 
heel de avond studeren. 
19:00 eten met het gezinnetje. 
21:30 kijken naar de slimste mens want het 
is het beste programma ooit. 
23:00 naar bedje gaan zodat we morgen 
uitgeslapen naar school kunnen. Slaapwel 
allemaal ! 

EEN DAG IN HET LEVEN VAN ... 
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CHARLES MOPPENTROMMEL 
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Werkten mee aan deze editie van ’t VIPke: 

Martijn Cottenier, Harm Buyck, Frauke Buyck, Jarre Buyck en 

Mats Compernolle 

Gezet naar een ontwerp van Yasmine Vanderstraeten 

Foto’s: Leiding +13   

Alle foto’s en vipkes kan 

je altijd online  

raadplegen 

 

www.plusdertien.be 

CARTOON 


