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GULLEGEM
KOMENDE

N O V E M B E R

ACTIVITEITEN

 Avondactiviteit
vrijdag
16 november

2 0 1 7

I NLE I DI N G
Beste plussertjes!!

De herfst is weer in het land en het is terug tijd om de kacheltjes te
doen branden. Wat een warm vuurtje allemaal niet kan doen ;).

 Dagactiviteit

Het super, megacoole ledenweekend was terug een groot succes. Er
waren alleen maar blije gezichtjes te zien.

Zaterdag
24 november

En lang moesten jullie niet wachten voor de volgende activiteit,
fatamorgana, waar we gingen voor een 5 sterren jeugdbeweging. Maar
dat zijn we sowieso al :).

 +13 Feest
Zaterdag
24november

Er volgen nog veel spetterende activiteiten deze maand en natuurlijk
binnenkort het +13 feest. Zeker afkomen dus!!!
P.S Vergeet jullie zeker niet in te schrijven.

Vele groetjes en kusjes
De leiding

www.plusdertien.be

PROFICIAAT!
We mogen opnieuw een aantal leden en
leiding in de bloemetjes zetten! HIEP HIEP
HOERA!








Wout Verstraete
Florian Vandewalle
Maarten De Brauwere
Noor Verstraete
Vansteenkiste Lara
Lisa Vens

08/10/2002
12/10/2001
17/10/2001
23/10/2003
04/11/2003
27/11/2004

V R I JD AG AVO N D O P W E E K E N D
Hallo beste lezers,
Ik lag al nachten lang te verlangen tot het +13 weekend begon. Toen het eindelijk vrijdag was, was ik zo blij. Toen we verzamelden aan het lokaal en al de valiezen en materiaal in de auto's was gestoken, waren we vertrokken. Details over
alle auto’s heb ik niet met wie waar zat sorry daarvoor.
Toen we aankwamen hebben we ons eerst allemaal geïnstalleerd. We aten daarna frietjes met frikandellen en verse groentjes. Nog eens dikke duim omhoog
voor onze koks want wat een delicatesse.
Na wat rusten en de afwas, deden we een quiz. Het waren leuke, amusante en
equale, maar toch rechtvaardig verdeelde groepjes. In een deel van de quiz
moesten we zo rap mogelijk een beker leegdrinken om
dan het antwoord te zeggen. Jammer genoeg kan ik niet
drinken, maar gelukkig wist ik dan niet zoveel van de vragen :)
Daarna moesten we gaan slapen en kregen we allemaal
nachtzoentjes van de leiding en +16.
Doei!
Maarten
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BELANGRIJK !
Vergeet zeker niet jullie allemaal in te
schrijven voor het +13 feest.
Hiervoor is een inschrijvingsbrief rondgebracht.
Hopelijk zien we jullie daar!

FUIFKALENDER
Deboraspi

zaterdag
3 nov

JH den bascuul

Plan B

zaterdag
3 nov

Poseleinhallen
Wevelgem

Kelder Kitsch
Club XXS

Zaterdag
10 nov

Poststraat 21

Bascuulfeesten

16-17 nov

JH den bascuul

Bal van

Vrijdag

Expo

College

16 nov

waregem

Quiz en
streekbieravond

Zaterdag

+13 feest

Beerwarz 8

24 nov
Zaterdag
24 nov
Zaterdag
24 nov

chiro

Las palmas

Depart
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ZATERDAG OP WEEKEND
Hallo,
Na de lekkere pannenkoeken met vers fruit als ontbijt begon de eerste ochtendactiviteit. We waren verdeeld in 2 teams en moesten proberen het beste kerk en
leven boekje maken. We hebben dit gedaan aan de hand van verschillende spelletjes. Waar we dan, als we gewonnen waren, artikels kregen voor onze krant. Eén
van die spelletjes was het huiskamerspel, dit was super tof.
Na de middag hebben we het mysterie rond de dood van Willy Naessens moeten
ontrafelen. Na het ondervragen van alle getuigen bleek het de pastoor te zijn omdat Willy geen korting wou geven op zijn zwembad.
Daarna hebben we het proppenspel en capture the flag
gemengd met het proppenspel gespeeld.
Als avondactiviteit hebben we de 7 werken van barmhartigheid gespeeld en om af te sluiten de bezinning.
In de bezinning leerde we elkaar beter kennen.
Groetjes Evy
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ZONDAG OP WEEKEND
Hallo,
De dag begon zoals iedere weekenddag met een stevig lekker ontbijt! Na het
ontbijt stonden de (harde) pleinspelen op h et programma, superleuk dus. We
speelden veel van de klassiekers zoals doodskistje, ramspel,...

Na het overheerlijk maar toch wel zware middagmaal, speelden we nog een
laatste spel, visnet. Al vlug kwamen de eerste ouders alweer toe.
Besluit: Het was weer een spetterend weekend geweest! Dit allemaal door de superleuke leiding
(voornamelijk Achiel of wacht pak toch maar Jasper)
Tot de volgende
Pieter xxx
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Wistje datjes weekend
Wistje dat ….
•

Het weekend weer supertof zal zijn

•

Iedereen het weekend ziet zitten

•

We 2 nieuwe kokjes meehebben

•

Amen jazeker betekent

•

Maarten niets liever lust dan stutjes met gehakt

•

Iedereen socializet in de meisjeskamer

•

Het uur verandert en wij een uurtje langer mogen slapen

•

Iedereen al wakker was doordat uurtje extra

•

Onesies een hype waren op het weekend

•

Onesies veel te warm zijn

•

Elisabeth haar bijnaam nu Bethie is

•

Het weekendliedje “god is a dj” is

•

Milan toch wel een gangsterfoto heeft

•

De kokjes super lekker eten hebben gemaakt

•

Leider Achiel moeite had met de uursverandering
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+13 ZOEKT
 Penselen / verfborstels
 Plamuurmessen

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
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.
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HOROSCOOP
Geruime tijd kent jouw leven 2
wegen die naast elkaar lopen.
Voor de weg waar je je op bevindt, heb een schema en een
eindbestemming en daar werk
je naartoe. Maar e vergeet de
andere. Van tijd tot tijd komt
die zo dichtbij dat je er een
glimp van ziet. Als je zou willen,
zou je de oversteek kunnen
maken. Misschien wil je dat niet.
Maar hij is er, dus als je wel wil…

De energie en ambitie die gedurende de zomer afzwakten,
zijn terug; tijd dus om in beweging te komen. Jouw neiging is
om met het verleden te breken
en iets compleet anders te proberen, maar vergeet niet hoe
geliefd en succesvol je bent in
de rol die anderen zien als jouw
natuurlijke. Het zou een valkuil
zijn maar momenteel is het een
pluspunt, dus maak er gebruik
van.

Je wordt er nerveus van als je
geen alternatieven of vluchtroute tot je beschikking hebt.
Maar het nadeel is dat je daarom alle opties openhoudt en
dus onmogelijk een keuze kunt
maken. Komende weken zul je
merken dat het aantal opties
afneemt tot slechts twee, voor
jou een bijzonder resultaat. Van
die twee is de ene makkelijk en
wenselijk, de andere minder.
Keuze gemaakt, dus.

In veel opzichten is dit voor jou
de beste maand in tijden. Je
hebt duidelijke doelen waarvan
je weet dat ze haalbaar zijn,
vrienden en collega’s moedigen je enorm aan en de obstakels die er voorheen waren
smelten als sneeuw voor de zon.
Je enige probleem zit in je relatie: je partner heeft een ander
beeld van jullie toekomst dan jij.
Geen zorgen, binnen enkele
weken los je ook dat op.

Je gaat steeds in de verdediging. Een discussie met een
andere persoon kan maar één
kant op gaan; je zal het moeten accepteren. Ook ziet je
partner jullie relatie graag een
andere kant op gaan die jij niet
wilt; opnieuw kies je je eigen
gedacht en zeg je nee. Je ziet
geen reden om te veranderen,
maar de alternatieven zijn beter
dan je denkt.

Voorheen was je veel te druk
met carrièrecrises om ruimte te
hebben voor nieuwe relaties;
Wanneer je gevraagd werd
weigerde je altijd. Nu is de druk
wat weg en heb je meer tijd,
maar de vraag is of de kans op
romantiek voorbij is. Niet helemaal, maar wat de eerste keer
spontaan en impulsief leek, kan
nu wat geforceerd overkomen.
Hou het luchtig en alles komt
goed.

Soms is bescheiden succes niet
genoeg. Je wilde altijd meer. Je
zegt tegen jezelf dat je het
goed gedaan hebt en dat je
niet mag klagen, maar je weet
dat je beter verdient. Je denkt
er wat over, weegt het ene
argument af tegen het andere,
en dan, met een vreemde mix
van hoge verwachtingen en
een zwaar gevoel, maak je een
nieuwe start. In een verrassend
nieuwe richting.

Hoewel je doorgaans het best
alleen werkt, geef je toe dat
sommige opdrachten te groot
zijn voor één persoon. Je hebt
een helper nodig, en deze
maand vind je die in iemand
die zo veel op jou lijkt dat jullie
bijna de perfecte match zijn.
Vanaf dat moment is het leven
een geweldig avontuur, met
veel gelach en goede tijden.

Het leven gaat snel en je doet
er alles aan om het bij te benen. Obstakels ruim je zo snel
mogelijk uit de weg. Zwaar irritant dus als je er eentje tegenkomt. Shit, dit gaat tijd en geld
kosten. Maar de obstakels zijn er
niet voor niks: de eerste is er om
je stil te laten staan bij wat je
doet. De tweede is er voor het
geval je de boodschap van de
eerste niet begrepen had. Stoppen dus.

Het overkomt iedereen wel een
keer: je koopt iets heel stijlvols,
duurs en verkeerds. Je trekt het
aan en je voelt je er helemaal
niet goed in, je wil het meteen
uittrekken meteen. Iets vergelijkbaars gebeurt nu, maar het
betreft je hele manier van leven, Maak het jezelf niet te
moeilijk, je bent je oude leven
ontgroeid, da’s alles.

Volmaakte momenten zijn volmaakt omdat ze voorbijgaan;
daardoor zijn ze zo mooi. Je
voelt nu dat zo’n moment aan
het verdwijnen is en je klampt je
er nog aan vast, hopend dat je
er nog iets langer van kunt genieten. Prima, zolang je maar
niet denkt dat je er op een of
andere manier voor altijd in
kunt blijven. De toekomst roept,
die kant moet je op.

De komende weken zijn een
oase van rust in een hectisch
jaar. Hoe je hiermee omgaat,
hangt af van of je hunkert naar
verandering of dat je er net zo
blij nog even op wacht. Waarschijnlijk zie je al hoe alles straks
samen zal komen, maar al deze
waarschijnlijkheden en beloften
zijn nog geen werkelijkheid.
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Forceer dus niks, Wacht gewoon.

PLUS ZESTIEN

FOTO VAN DE MAAND

KOMENDE ACTIVITEITEN

 Menhunting
Woensdag 1 november

 Avondactiviteit
Zaterdag 9 november

 Knutselavond +13 feest
vrijdag 23 november

 +13 feest
Zaterdag 24 november

Wistje dat …


Maarten het soms spugzat is



Maarten loves eieren



Axel een meisjesonderbroek meehad



Pieter graag HUTSepot eet



Maarten zijn haar altijd moet
goedleggen
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EEN DAG IN HET LEVEN VAN ...
LEIDER ACHIEL
Maandag 22/10/2018
6u00 wekker gaat af voor de eerste keer maar ik ‘snooeez’
altijd!!!
Dus tegen 6u15 sta op ;)
Mijn eerste werkje dan is douchen en daarna hop kleren
aan en alles meenemen naar beneden en zorgen dat ik
niet meer boven moet gaan #tijdwinnen.
Rap een boterham met choco en een kopje koffie ;)
7u00 Vertrek richting het ziekenhuis van Waregem waar ik
momenteel stage heb.
7u30 aankomst OLV van Lourdes ziekenhuis Waregem,
dan is het snel wandelen naar de kleedkamers om me om
te kleden want om 7u45 begint mijn stagedag.
11u of 12u of 13u heb ik middagpauze, hangt een beetje af van welke operatie er
bezig is, de ene duurt al wat langer dan de andere…
#nieuweheup #wijsheidstandjes #maagverkleining
16u15 einde stagedag, snel naar huis om stageverslagen en stageopdrachten te maken.
19u00 kleine/licht sport-maaltijd
20u15 vertrekken richting Zwevegem: training onderwaterhockey #MantisOWH
20u30 Start van de training!
Spetter spat, ik speel op de bodem van het zwembad.
Hierbij wil ik ook een warme oproep om eens
onderwaterhockey te komen proberen!
21u45 einde training daarna soms nog een
bespreking in de cafetaria ;)
23u30 BEDTIJD whoehoeee SLAAAPWEEEL
xoxoxoxo
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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, Evy Verbeke, Pieter Bossuyt,
Maarten De Brouwere, Charles Vancompernolle en Achiel
Daldini
Gezet naar een ontwerp van Yasmine Vanderstraeten
Foto’s: Leiding +13
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