+13 WERKING

GULLEGEM
KOMENDE

A P R I L — M E I

ACTIVITEITEN

 Avondactiviteit
Vrijdag 17 Mei

 Slotactiviteit
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I N L E I DI N G
Beste plussertjes,
Het mega toffe, super fantastische, formidabele, memorabele, buitengewone, machtige, fabuleuze, wonderbaarlijke,
geweldige prisonkamp zit er weer op. Nadat iedereen terug is
vrijgelaten kunnen we er nog tegenaan voor het laatste van
het werkjaar.
Wij missen het kamp nu al en ik dan dat we niet de enige zijn.
Maar niet getreurd. Er resten nog een paar super toffe activiteiten waarbij er nog kan nagepraat worden van het kamp.
En daarna is het al uitkijken naar het volgende werkjaar.
Ook wensen we al zeker succes aan iedereen die in juni proeven en examens zullen hebben we duimen al voor jullie.
Vele groetjes
De leiding xxx

www.plusdertien.be

PROFICIAAT!
We mogen deze maand opnieuw een aantal
leden en leiding in de bloemetjes zetten!
HIEP HIEP HOERA!
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FUIFKALENDER
Farmaspi 28u

Vrijdag 17 mei

Moorsele

Kokopelli

Zaterdag 18
mei - zondag
19 mei

Gullegem
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Foto’s Kamp
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Kamp Zondag
Beste ouders, leden, leiding, kokjes en andere personen die dit boekje lezen
want ik heb geen idee wie allemaal een exemplaar krijgt,
Op zondag vertrokken we weer vol goeie moed op ons jaarlijks kamp, we namen
de IC trein naar gent om dan over te stappen op de IC trein richting Genk. Dat
was spannend hoor de beide treinen waren trouwens van de NMBS even ter
info.
We kwamen uit het station van Genk ( blijkbaar stoppen treinen vaak in stations)
en toen begonnen we aan de wandeltocht. De moed zakte in onze schoenen, dus
haalden we die er weer uit anders zouden onze kousen nat worden.
Onderweg zagen we veel interessante dingen zoals een winkelcentrum, bomen,
huizen, gras, straten en ik denk zelfs dat ik in de verte een rondpunt heb gezien
( als dat de moeite niet waard was!). Ook hebben we iets gegeten onderweg, we
kregen namelijk een vieruurtje, als ik me niet vergis was het rond 16u dat we dat
kregen. Het was een wafel, waarschijnlijk gebakken tussen een wafelijzer ( leuk
weetje: een wafelijzer is een ijzeren machine om wafels te bakken) de wafel was
lekker.
Toen we aankwamen aan de kampplek mochten we naar de slaapzaal gaan, er
stonden daar veel bedden. We kregen ook een nummer toegewezen, want in de
gevangenis is dat ook zo en de gevangenis was het thema. We moesten zelf raden hoe ons nummer werd bepaald, dat was een raadsel.
Na het eten hebben we ook nog een bezinning gedaan en we waren dus bezonnen! Toen gingen we gaan slapen, vreemd genoeg deden we dat in de slaapzaal
en niet in de keuken, ik denk dat het was omdat het in de keuken te klein was
voor ons allemaal.
Ok doei
Milan
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Kamp Maandag
Beste ouders, leden, leiding, kokjes en andere personen die dit boekje lezen want
ik heb geen idee wie allemaal een exemplaar krijgt,
Op maandag hebben we voor de eerste keer dit kamp kennis gemaakt met de
wekmethodes van onze geliefde leiding, deze waren uitstekend, ik zou ze 5 sterren
geven maar dat kan ik niet want sterren zweven in de ruimte en ik heb geen ruimteschip.
Na het wakker worden gingen we allemaal aan een tafel zitten. Op die tafel stonden meerdere vreemde voorwerpen zoals een mes per persoon, een kop per persoon en dan ook nog verschillende etenswaren zoals brood, melk, fruitsap, choco,
boter, confituur en andere dingen die uiteindelijk in onze maag hoorden te belanden. En dat gebeurde ook. Het was lekker. Het smaakte zoals het eruit zag, als
brood, melk, fruitsap, choco, boter, confituur en andere dingen. Dan werd de afwas gedaan, dat werd met water en afwasmiddel gedaan.
Dan gingen we een activiteit doen, daar was ik niet op voorbereid. We deden op
maandag onder andere een laddercompetitie waarbij je dus moet winnen om hoger op de ladder te geraken. Enkele van die spelletjes waren: bandwerpen,
schoenpetanque, muurzitten, krokodillengevecht, op een kegel zitten en om het
luidst roepen( man wat kunnen sommige leden krijsen zeg!). Het was op zijn minst
gezegd zeer amusant! En Pieter had het op het laatst wat moeilijk met op de kegel
zitten want er stonden bruinen strepen in zijn witte Supreme onderbroek.
We amuseerden ons en we vergaten al stilaan dat we eigenlijk ver van huis waren
( ook al miste iedereen zijn ouders zeeeeer erg hoor) ook ‘s middags aten we en
zelfs ‘s avonds ook! De kokjes verwenden ons hohohooo! We hebben genoten.
We speelden nog spelletjes zoals zwerkbal, kruisvlag maar dan op een berg echt
een hoogtepunt. Toen deden we nog een bezinning met uitbeelden, daarna weer
bedjes tijd en ditmaal weer in de slaapzaal en niet in de keuken toch wel bizar.

Ok doei
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Kamp Dinsdag & Woensdag (24u spel)
Dinsdagochtend werden we zoals de vorige dagen leuk wakker gemaakt door het
mooie geluid van de leiding en de muziek die door de boxen klonk. Verder was
er het leuke wakker schudden en weg trekken van de slaapzakken zodat we direct fris klaar stonden om de dag tegemoet te gaan.
Achter het ontbijt begonnen we met het
ochtendspel. We werden verdeeld in 2
groepen en kregen elk een ei. Dit moesten we in een nylonkous doen die we zelf
meehadden en deze op ons hoofd zetten.
De bedoeling was om in het kamp van
het andere team binnen te dringen zonder dat we getikt werden of ons ei werd
kapot geslagen door de leiding of de bewakers van het andere team. Natuurlijk vond de leiding het maar al te leuk om
ons ei kapot te slaan. Achter het spel hebben we dan met onze overige eieren op
de leiding gesmeten zodat die ook vol ei hingen, net zoals ons. Nadat we ons
haar hadden gewassen en lekker gegeten hadden kregen we uitleg over het middagspel 24 U SPEL !!!
Het 24 uur spel, een lang, vermoeiend maar zeer leuk spel. Alles werd die 24u
van ons verwacht. Het begon met het verdelen van de teams. Toen we onze
teams wisten moeten we zo snel mogelijk in 5 minuten tijd al het materiaal dat
we zouden nodig hebben in een afgebakend kot leggen.
Elk team kreeg een leider die ons leidde naar een plaats in het bos waar we een
kamp bouwden. Daar moesten we de rest van het 24 uur spel doorbrengen.
Doorheen de 24u werd er van ons verwacht dat we allerlei opdrachten vervulden. Eén van die opdrachten was een kampvuur gedurende de 24 uur brandende
te houden. Boven het vuur ging een touwtje die zeker niet mocht doorbranden,
zodat het vuur niet te hoog zou komen. Aan hetzelfde vuur maakten we later zelf
ons eigen avondeten. Bij de ene wat meer gezouten dan bij de ander. ;)

In het begin van de nacht kregen we een nachtspel: skitte en courrage. Het spel
werd zeker niet in stilte afgelegd. Elk lidje ging alleen het bos in waar de leiding
op je zat te wachten. Die deden je schrikken en daarbij mochten ze je zeker niet
tikken. En vele stoere jongens waren opeens wel stil hoor. We hoorden wel af en
toe iemand tieren van het verschot.
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Kamp Dinsdag & Woensdag (24u spel)
Eenmaal terug in het kamp gingen de opdrachten gewoon weer verder. Moesten
we naar het toilet, mochten we enkel
gaan wanneer we een gevarieerd rijmpje
maakten. Het was de bedoeling om de
taken zo te verdelen dat we elk om de
beurt wakker bleven en zo de nacht doorbrachten. Maar op een bepaald moment
vielen de oogjes van velen toch dicht dus moesten we
verplicht naar bed. ’S Morgens kregen we een heerlijk
ontbijt waarna het spel gewoon weer verder ging tot de
24 uur om was.

Achter enkele uren slapen werden we wakker gemaakt
en ronden we het 24u spel af. Toen we dachten in ons
bed te mogen kruipen stond de leiding klaar met een
verassing. We moesten allemaal ons zwemgerief nemen
en wandelen tot de bushalte om te gaan zwemmen in
een supercool zwembad. In het zwembad waren er
meerdere glijbanen en een obstakelparcours.
Nadat we gezwommen hadden waren we allemaal bek af en gingen we weer
met de bus naar de kampplaats om onze buikjes te vullen en wat te rusten.
Nadat we aten was het tijd voor een avondspel. Je kon ook kiezen om wat vroeger te gaan slapen omdat de dag ervoor het 24-uur spel was, en de meesten niet
zo veel geslapen hebben die nacht. Bijna iedereen wilde natuurlijk deelnemen
aan het avondspel. We konden binnen kaartspellen en casinogames spelen en
zoveel mogelijk muntjes verzamelen. Na het spel ging iedereen slapen. Iedereen
sliep goed in zijn bed omdat we de nacht voordien buiten sliepen.
Vele kusjes

Noor xoxo
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Kamp Donderdag
Donderdag was het +16-dag. Dat wil zeggen dat de plus-zestienners leiding zullen geven en de leiding evenveel lid is als alle andere normale leden. Er werd
mooi weer voorspelt en daarom hebben de +16 wateractiviteiten voorzien in de
voormiddag. Gelukkig was het ook mooi weer en moesten we niet nat worden in
de koude. We deden enkele activiteiten op het grasveld, zoals team-bal maar
dan met natte sponsen, wat ervoor zorgde
dat we nat werden. Onze punten bepaalden
het aantal sponzen die we na het spel mochten gooien op het andere team. Ons team
was gewonnen dus kregen wij de meeste
sponzen. En omdat het andere team zo weinig punten kreeg gaf de leiding ze toch een
paar sponzen cadeau.
We speelden ook tussen 4 muren, zo goed als hetzelfde als tussen 4 vuren maar
dan met een andere naam die goed in het thema van het kamp paste, namelijk
prison-kamp. Daarna was het tijd om te eten. Het waren frieten met stoofvlees,
een super-lekkere maaltijd.
Daarna speelden we een groot spel in het bos dat bijna de hele namiddag duurde. De bedoeling was om zo veel mogelijk uren te ‘werken’ in de gevangenis.
Deze uren kon je krijgen door opdrachten te doen bij de leiders. Af en toe was er
ook een grote opdracht in het centrale kamp waar je meer uren kon verdienen
dan normaal. Na een poosje kon je ook zwarte uren verdienen. Die waren 4 keer
zoveel waard als de normale witte uren. Op het einde van het spel werden de
uren geteld.
Na het avondeten wat weer super duper lekker was, was het tijd voor het avondspel. We moesten verschillende opdrachten spelen zoals levend voetbal, bladsteen-schaar-loop … Om zo treinsporen te krijgen en een hele route te maken
om zo aan de mijnen terecht te komen.
Vele kusjes aan de mama's en papa’s (maar vooral aan
de mama’s)
Victor xoxo
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Kamp Vrijdag
Vrijdagmorgen stonden we, zoals elke morgen, met weinig moeite op. Na dat iedereen zich opfriste zaten we aan tafel te ontbijten.

De eerste activiteit was in het bos. We werden in teams verdeeld en ieder team
kreeg zo zijn kleur. De bedoeling was, elkaar met spuitjes te beschieten en zo zoveel mogelijk mensen van het andere team in je eigen team te krijgen. Simpel was
het niet, op het einde stonden de ploeg van rood en blauw recht tegenover elkaar.
Op het laatste kwam er opeens nog een extra
team van de leiding die met waterpistolen in
plaats van spuitjes iedereen er aan deden.
Na het spel was het middagpauze. We kregen
heerlijke kipcurry met rijst voorgeschoteld.
Na het eten en de afwas was iedereen al volop bezig met zich in te smeren met zonnecrème. Het was een warme dag en daar had de
leiding gelukkig aan gedacht.

Een groot zeil werd opengelegd, besproeit
met water en bruine zeep werd erbij gesmeten. Daarop hebben we van alle soort spelletjes gedaan: Australische achtervolging,
stoelen-omver-werp-spel, de late pakken de
vroege,… Na al deze fantastische spelletjes
mochten we nog genieten van een supermega zelfgebouwde glijbaan door de leiding.
De meeste begonnen honger en koud te
krijgen dus ging iedereen zich wat gaan opfrissen en
stond er nog een zalige verassing klaar, namelijk een
fuifje. ’s Avonds was er nog een zalig fuifje om het kamp
goed af te sluiten. Er was een overvloed aan eten en drinken, er was goede muziek en de sfeer zat goed. Een geslaagd avondje dus!
xxxx
Marte
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Wistje datjes

•

Donovan geen spotify premium heeft

•

Het kamp weer mega, super tof was

•

In Pieter zijn witte Supreme onderbroek bruine strepen
staan

•

Marthe haar eieren super lekker waren

•

Pieter niet graag wakker gemaakt wordt

•

Dat Milan geen dikke duif is

•

Smeerkaas erg plakt

•

Het eten weer mega lekker was

•

Het kamp nog lang niet vergeten is

•

Er nog maar 2 activiteiten zijn (oooooh)
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+13 ZOEKT
 Penselen / verfborstels
 Plamuurmessen
 Tennisballen
 oven
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 0495/16
05 93.

SPELLETJE
Zoek de 5 verborgen woorden
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HOROSCOOP
STEENBOK
Atleten checken de baan die ze
op de grote dag gaan lopen
meestal vooraf op bochten en
afstanden. En een hoogspringer
stopt op het laatste moment als
hij ziet dat er iets niet klopt. Dat
ben jij nu. Op buitenstaanders
komt het over alsof je je momentum verloren hebt, misschien ook
je motivatie Je richt je gewoon
op wat er moet gebeuren. Volgende keer is het voor het echt.

WATERMAN
Weet je niet wat je wil? Dat is
helemaal niet verkeerd, want
dat betekent dat je nog steeds
vragen stelt en je je niet hebt
laten ondersneeuwen met werk
en de druk die daarbij hoort.
Planetaire stromingen, die maar
eens per decennium aan de
oppervlakte komen, laten zich
gelden als ze je nieuwe perspectieven bieden op verleden en
toekomst. Als dat aanleiding is
voor verandering, prima.

VISSEN
Bepalen de omstandigheden
wie je bent of je talenten? Anders gezegd: functioneer je
dankzij je omgeving of kan je
met je vaardigheden ook ergens
anders succesvol zijn? Het laatste, uiteraard. Een nieuwe omgeving zou je nieuwe uitdagingen geven en ruimte om te
groeien. Te lang op een vertrouwede plek blijven, houdt je ontwikkeling tegen. Zet jezelf een
beetje onder druk.

RAM
Ga je wel de goede kant op?
Dat denk je misschien, maar het
lijkt erop dat je teruggaat naar
het verleden. Misschien voel je je
daar meer op je gemak. Of probeer je soms gemaakte fouten
recht te zetten? Wat geweest is,
is geweest; laat die dingen in
het verleden. Deze maand komt
met een heel nieuwe en veel
betere weg.

STIER
Ben jij zo iemand die voor de
zekerheid twee wekkers zet als je
vroeg op wilt staan? Zo ja, dan
vind je het vast leuk om te weten
dat de planeten de komende
weken met drie vergelijkbare
wake-upcalls komen. De kansen
die voor jou in het verschiet liggen zijn zo levensbepalend dat
je er helemaal klaar(wakker)
voor moet zijn.

TWEELINGEN
In jouw verbeelding ben je altijd
klaar voor een volgend avontuur: tien minuutjes, meer heb je
niet nodig om je tas te pakken.
Maar zo eenvoudig is het niet.
Ook als je niet gaat reizen is het
daarom goed om het terug te
voeren naar de dingen die er
echt toe doen. Als het er echt
op aankomt heb je toch maar
tien minuutjes nodig.

KREEFT
Er zijn issues in je relatie die je slim
hebt weten te ontwijken, maar
die je nu toch echt moet facen.
Je moet gewoon open en eerlijk
zijn over wat je wilt en bereid zijn
om een paar moedige beslissingen te nemen. Doe je dat niet,
dan blijft de relatie zoals ze is,
statisch. Dat zal later gaan vervelen en je zal spijt krijgen dat je
je tijd verspild hebt.

LEEUW
Jouw vastberaden inzet de afgelopen maanden heeft de top
van de berg in zicht gebracht.
Vraag is: zet je door om de piek
te bereiken, of blijf je even waar
je bent en bewaar je de finale
voor later? Het hangt ervan af
hoe moe je bent, en hoe ver je
nog te gaan hebt. Deze maand
en de volgende zijn goed, maar
daarna zal je moeten wachten
tot de herfst.

MAAGD
De vrijheid om je dromen te
volgen dient zich niet altijd aan
als de zon die doorbreekt vanachter de wolken en met wat
aanzwellende muziek, zoals in
films. Soms moet je er hard voor
werken, geld voor sparen, capaciteiten voor ontwikkelen en
juridische zaken voor afronden.
Wat het in jouw geval ook is, je
lijkt het eindelijk voor elkaar te
hebben.

WEEGSCHAAL
Soms lijkt het wel alsof je gewoonweg niet kunt winnen.
Waarschijnlijk is dit de komende
weken ook het geval. Wat je
daarom moet doen, is proberen
niet te verliezen. Zorg dat je krijgt
wat je toekomt. Midden mei
keert het tij en wordt het beter.
Dát is het moment dat je met
een verrassend initiatief voor de
dag komt.

SCHORPIOEN
Bij elk spel is jouw strategie: alles
of niets. Als je wint is je triomf
compleet; maar als je verliest,
verlies je alles. Op het moment
ga je tot het uiterste, vastberaden om te winnen omdat je
weigert het alternatief ook maar
in overweging te nemen. Maar
deze ene keer zou je een compromis moeten sluiten. Sommige
dingen zijn de pijn niet waard.

BOOGSCHUTTER
De mooiste tijd van het jaar voor
je liefdesleven, met volop memorabele momenten. Op een of
andere manier lijken zelfs de
gewoonste dingen als jullie samen zijn bijzonder en je kunt je
niet herinneren dat je ooit zo
gelukkig was met iemands gezelschap als nu. probeer
12het niet
te analyseren, geniet er gewoon
van zoals het is.

PLUS ZESTIEN
FOTO VAN DE MAAND

Wistje dat …
•

Pompelmoes lekker is …

•

Dat in Pieter zijn supreme onderbroek bruine strepen staan

•

Maarten bang is van glijbanen

•

+16 weer hun best heeft gedaan
op kamp
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EEN DAG IN HET LEVEN VAN ...
LEIDER CHARLES
7u00 De wekker gaat, tijd om op te staan!! Vlug mij klaarmaken om
op tijd naar school te gaan. Op de achtergrond speelt een aflevering
van FC De Kampioenen (Uiteraard)
7u20 Hups de Plooifiets van de haak en fietsen naart station.
7u33 Aah mijn treintje naar Aalst staat al klaar op perron 6. Nu enkel
nog mijn klasgenootjes zoeken op de trein en we kunnen vertrekken.
7u38 FLUITERDEFLUITERDEFLUIT INSTAPEEEEUUUUUHHHN Treintje
vertrekt tjoeketjoeketuutuut!!!
8u20 Eindelijk in Aalst. Maar 5 minuutjes vertraging! Dat verdient
een applausje
8u30 Begin van de les. Vandaag staat er tekenen met autocad op het programma. Het schoolgebouw natekenen en aanpassen aan de normen van vandaag! Geen lachertje maar wel tof
12u30 Les is gedaan! Nu vlug naar tstation om trein te halen!
12u45 Aangekomen in het station zie ik dat de trein 8 minuutjes vertraging heeft.
#metdetreinzoujeeralzijn. Vlug naar de panos achter een broodje #keuzestress!! T’is toch die
met zalm en Philadelphia geworden, smullen!
13u45 Aangekomen op kot is het tijd voor een aflevering van FCDK, maar welke zal het worden eh… #opnieuwkeuzestress. Radiosterren? Jaaaa Radiosterren, die is al lang geleden!
(Voor de lezers thuis: alle afleveringen zijn te vinden op YouTube)
14u15 Nu aan het werk. Moet nog paar tekeningen afwerken voor het projectwerk.

16u00 Tijd voor een pauze! FCDK uiteraard
16u30 Nog wat tekenen voor de verandering
18u00 Tijd om te gaan lopen aan de watersportbaan in Gent.
Da’s een toer van 5km dus al een hele prestatie voor mij :p

19uur Samen met kotgenoten koken is altijd tof. Vandaag op het
menu: Scampi Diabolique volgens Jeroen Meus (Zeker een aandrader! Wel licht pikant :p )
20u30 Na het eten en de afwas gaan we nog iets drinken.

22u30 Nog een verhaaltje (of 2) voor het slapen gaan. Wat had
je anders gedacht of FCDK…
23u30 Oogjes dicht en snaveltje toe
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CHARLES MOPPENTROMMEL
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Alle foto’s en vipkes kan
je altijd online
raadplegen

www.plusdertien.be

CARTOON

Werkten mee aan deze editie van ’t VIPke:
Martijn Cottenier, Harm Buyck, Milan Plouy, Noor
Vanwynsberghe, Victor Verhelst, Marte Courtens,
Gezet naar een ontwerp van Yasmine Vanderstraeten
Foto’s: Leiding +13
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