Januari 2017

Inleiding
Beste Leden,
Zo fier als een gieter
en trots als een pauw
kom ik met nieuwjaar
weer eens naar jou.
Ik wil je wensen
een zee van tijd
voor rust en ontspanning
en veel gezelligheid !

Een goede gezondheid
succes op school
vrienden die om je geven,
dus:... alles wat plezier geeft in 't leven !
Dan blijft de vreugde altijd troef
en wordt het jaar heel erg tof
voor mij blijf jij zeker de nummer één
dat lidje waar ik altijd mee bof
Van je kapoenen,
Achiel, Arend, Charles, Dono, Dries, Elias, Ellen,
Jasper, Jens, Gillian, Lynn en Yasmine
Gullegem, 1 januari 2017
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Komende activiteiten +13
Kerstactiviteit:
Woensdag 4 januari 2017
Avondactiviteit: Vrijdag 27 januari 2017
- ALLEN KOMEN IS DE BOODSCHAP -

Verjaardagen
Niet enkel het nieuwe jaar wordt gevierd in januari, neen hoor! Er
mogen eveneens weer enkele mensjes kaarsjes op de taart uitblazen!

19 januari 2004
20 januari 1995
24 januari 2000
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Jarre Buyck
Jens Debuyck
Eloïse Vancraeyveldt

Fuifkalender
Januari is de maand waar heel wat te vieren valt. Uiteraard het NIEUWE
JAAR! Maar naast dit zijn er heel wat feestjes die het nieuwe jaar nog
leuker zullen maken 
Fok de blok
Bubble-Licious
Retro Annee

woensdag 4 jan
donderdag 5 jan
zaterdag 7 jan

Knetter

zondag 8 jan

GOF
Nieuwjaarsbal
Bal Spesial
Aspi Fuif

zaterdag 14 jan
zaterdag 14 jan
vrijdag 27 jan
zaterdag 28 jan

Café 56 Kortrijk
Café 56 Kortrijk
Poseleinhallen
Wevelgem
Sint-Maartensplein
Wevelgem
Kerkplein Gullegem
OC De Cerf
OC De Vonke Heule
OC Mark

Wist je datjes
Wist je dat …















HET 2017 IS!!!!!!
Gelukkig nieuwjaar!!!
We er weer een spetterend jaar van zullen maken?
We dit heel graag samen met jullie doen!
De leiding het nieuwe jaar grondig heeft ingezet in het lokaal?
We ook graag jullie goede voornemens zouden horen?
Jullie opnieuw met een schone lei kunnen beginnen?
De nieuwe leidingsfoto online staat? Ga maar snel eens
koekeloeren!
+13 op het Gullegems ontmoetingsfeest staat op 14 januari?
We pannenkoeken en chocomelk verkopen?
We het erg zouden appreciëren als jullie ons komen steunen?
De leiding die nog naar school gaan heel de maand januari
examens heeft?
Dit toch niet iedereen is? 
We toch proberen van jullie zoveel
mogelijk te entertainen?
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+13 Feest
Dag beste plussertjes!
Het was toch weer een geslaagde editie van ons +13 feest. De kern
heeft weer heel wat werk verzet om er opnieuw een schitterend feest
van te maken. Het begon allemaal met het kiezen van het thema:
Gemaskerd bal! Ja hoor, we kunnen zeggen dat we er in geslaagd
zijn om de jongensschool om te toveren tot een fancy place . Niet
enkel en alleen door de aankleding van de zaal, maar eveneens door
de chique kledij van de leiding #lekkeredingen.
Dat was natuurlijk niet het enige werk dat we hadden. Alles moest
aanwezig zijn hé! Er was lekker eten, drank à volenté, lekkere desserts
voorzien door onze eigen +16’ers, jenevertjes, leuke prijzen, animatie,
fotobooth, gezellige sfeer en heel veel kaarsen.
Na een lange dag, een prachtige avond en veel zweet kwam er
jammer genoeg een eind aan de avond. Met z’n allen (bijna allen )
nog een borstel slaan en alles opruimen. Afsluiten met een drankje en
allen in ons bedje!

AAN ALLEN BEDANKT VOOR DE AANWEZIGHEID!!
Al de foto’s van de avond zijn terug te vinden op www.plusdertien.be.
Kussen Kern +13 Feest!
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Special van de maand
Wat is de tijd weer gevlogen we zijn al 2017. Hopelijk was 2016 voor
jullie een top jaar. Jullie kunnen nog eens terugblikken op wat er
allemaal het voorbije jaar is gebeurd. Hieronder is er een soort
bucketlist voor 2017. Wat zou jij allemaal willen doen in 2017? Schrijf dit
hier vlug op en volbreng je verlangens!
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10 opmerkelijke oud-naar-nieuw tradities wereldwijd
1. In Estland:
In Estland vreet men zich letterlijk vol. De Estlanders geloven
immers dat je twaalf maaltijden (!) moet eten op oudejaarsavond
zodat ze twaalf keer sterker aan het nieuwe jaar kunnen beginnen.
2. In Griekenland:
In Griekenland hangt men dezer dagen uien boven of nabij de
voordeur als symbool voor een hergeboorte in het komende jaar.
Andere Grieken breken dan weer een granaatappel en leggen die
voor de deur. Zij geloven dat dit zal leiden tot welvaart en geluk.
3. In Thailand:
In Thailand worden waterslangen en -pistolen, gieters en emmers
bovengehaald en drie dagen lang besproeien jong en oud elkaar om
met een ‘fris’ gemoed aan het nieuwe jaar te kunnen beginnen.
4. In Spaanstalige landen:
In Spaanstalige landen is het eten van twaalf druiven -één voor elke
maand- een traditie bij de jaarwisseling. Ze verzekeren je geluk en
voorspoed in het komende jaar.
5. In Johannesburg:
In Johannesburg, Zuid-Afrika, zien de straten er dezer dagen uit als
één grote rommelmarkt. Traditiegetrouw houdt elk gezin er grote
schoonmaak om met een schone lei het nieuwe jaar aan te vatten.
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6. Op het San Marcoplein:
Op het San Marcoplein in Venetië begint men massaal te zoenen als
het nieuwe jaar wordt ingeluid. Of je de mensen naast jou nu kent of
niet, iedereen wordt voor één nacht en dag de onverbiddelijke
zoener.
7. In Duitsland:
In Duitsland geloven ze dat een varkentje de geluksbrenger is. In de
vorm van marsepein dan wel! Je vindt deze toetjes dezer dagen in
alle winkels, warenhuizen en in de etalages van de bakker.
8. In Chili:
In Chili trekken de gezinshoofden massaal naar de kerkhoven. Zij
brengen de nacht door aan het graf van hun overleden dierbaren en
bidden er om hun morele steun tijdens het komende jaar.
9. In Japan:
Geen vuurwerk in Japan, maar wel het oorverdovende lawaai van
duizenden klokken. In elke boeddhistische tempel slaat de klok
precies 108 keer. Ze doen dit om Toshigami, ‘de nieuwjaarsgod’,
welkom te heten.
10. In Ecuador:
Ook in Ecuador geen vuurwerk, maar brandstapels. Foto’s,
spotpoppen en beeltenissen van vijanden worden gezamenlijk
verbrand zodat ze deze ‘ongeluksbrengers’ achter zich kunnen laten.
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+16 Rubriek
Komende activiteiten +16



Zaterdag 14 januari
Vrijdag 20 januari

GOF
Avondactiviteit

Wist-je-datjes











+16 in het kotje zal staan op GOF?
Ze hele lekkere taarten hebben verkocht op +13 feest?
En lekkere jenevertjes?
Het leiderschap wel heel dichtbij komt voor de oudste leden?
Ze bezoek hebben gekregen van een wel heel speciale
man?
Niemand minder dan KERSTERKLAAS !
Al onze leden braaf zijn geweest?
Sommige toch wel eens kattenkwaad durven uithalen?
Harm een handige harry is?
Ook zij het nieuwe jaar zullen inzetten?

Mopje
Twee onderbroeken liggen in de wasmand.
Vraagt de een tegen de andere:
“Zeg, ga jij niet op reis?”
“Neen”,
zegt de andere.
“Ik ben al bruin genoeg!”

8

Horoscoop
Al wordt er deze maand nog zoveel van jou verwacht, jij
hoeft je echt geen zorgen te maken. Je bent energiek en
je kunt de moeilijkste problemen zonder meer aan. Je
staat verstelt van jezelf, maar ook anderen zullen met
bewondering naar jou kijken.
Er liggen de komende tijd mooie kansen op een romance
op jou te wachten, of je nu vrijgezel bent of niet. Denk niet
alleen aan de korte termijn, zeker als je al een relatie hebt.
Voor singles is dit een heerlijke en zorgeloze tijd.
Jij loopt deze maand kans op veel tegenwerking, althans
zo lijkt het. Dat kan echter geen kwaad, het houdt jou
alert. Kritiek zorgt ervoor dat je kritisch naar je eigen
plannen blijft kijken. Ga door, je bent toch overtuigd van
je ideeën?
Er is een vriend die zich deze maand niet precies zo
gedraagt als je het graag zou zien. Wind je daar maar
niet over op. Waarschijnlijk is dit van korte duur. Bovendien
is het een goede vriend van je en vrienden hebben toch
wel wat krediet bij jou?
Jij geeft geld uit als water. Pas op, dat kan niet goed
gaan. Zelfs al heb je een riant salaris, alles raakt een keer
op. Gelukkig gaat het op het werk goed en is een
inkomensverhoging niet uitgesloten. Maar ook dan geldt,
ieder salaris kan op.
Jij bent deze maand echt een vechter. Maar je
tegenstander is dat ook en er lijkt dan ook geen eind te
komen aan de strijd. De enige oplossing is dat je op zoek
gaat naar onafhankelijke hulp om een doorbraak te
forceren. Zo kan het niet doorgaan.
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Breng je ambities niet over op je partner, maar ga zelf met
de vervulling van je droom of dromen aan de slag. Alleen
als je het zelf doet, geeft het je echte voldoening. Met
jouw manier van werken maak je nog je partner nog jezelf
gelukkig.
Jij hoeft geen problemen te verwachten deze maand.
Met jouw charmante uitstraling wikkel je iedereen om je
kleine vinger. Alles loopt zoals jij het je had voorgesteld.
Dat is voor jou wellicht een grote verandering, maar het
doet je goed.
Er liggen deze maand romances op je te wachten,
vrijgezel of niet. Denk niet alleen aan de korte termijn.
Voor singles wordt dit in ieder geval een zorgeloze,
heerlijke tijd. Vertrouw op je gevoel en geloof in echte
liefde.
Het is verstandig om de komende dagen voorzichtig te
zijn. Je krijgt te maken met grote emotionele
veranderingen. Die kunnen je gemakkelijk uit het veld
slaan. Toch hoef je niet bezorgd te zijn want het resultaat
zal uiteindelijk gunstig zijn.
Als iemand jou zijn nieuwe plannen voorschotelt, vertel
dan eerlijk wat je er van vindt. Ook als je het niet ziet
zitten. Zeg het juist dan direct en zonder omwegen. Zo
worden er geen valse verwachtingen gewekt en voorkom
je teleurstelling.
In de liefde moet jij echt een keer zelf het initiatief nemen.
Het kan niet allemaal van een kant komen. En sta niet
versteld als je initiatief bijzonder goed aankomt. Je zult
merken dat je door zelf actie te ondernemen veel meer
plezier krijgt in je relatie.
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Raadseltjes
Er moet een eekhoorn over een brug. Daar staat een bordje met 1
per keer. De eekhoorn was er van overtuigd dat hij erover ging. Hij
ging erover. En... hij zakte door. Hoe kan dat?

Antwoorden: Een verwittigde
eekhoorn is er twee waard; Een
talibanaan; Een WC-bril

Spelletjes en cartoons

Het is geel en gevaarlijk?
Als er een gat in zit, zit er geen gat in. Zit er geen gat in dan zit er een
gat in. Wat is het?
Cartoon
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Spelletjes
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UITNODIGING / INDIENEN!!
Beste leden !
Zoals jullie weten of niet weten is het op ZONDAG 26 FEBRUARI (9u –
17u) opnieuw CARNAVAL !
Uiteraard nemen we hieraan deel met onze +13. We zouden dan ook
heel graag een talrijke bende vormen en ons laten zien in Gullegem !
Dit kunnen we enkel met jullie hulp  Ja leden jullie zijn belangrijk voor
ons ! ♥
Daarom vragen we graag om :

volgend strookje zo tijdig mogelijk in te dienen in onze
brienvenbus
OF

concact op te nemen met Leidster Yasmine : 0494/31.19.98
Eveneens sturen we u nog eens een mail met dezelfde vraag. Later dit
jaar krijgen hier uiteraard verder info over.

Ik …………………………………………………………. (naam lid) neem deel
op zondag 26 februari aan de carnaval stoet met +13.
Volgende info is noodzakelijk :

Ik meet …….. cm van mijn halsputje tot aan de grond.

Ik meet …….. cm van het uiterste punt van mijn rechtse
middelvinger tot aan het uiterste punt mijn linkermiddelvinger.

Ik meet …….. cm mijn ene schouder naar mijn andere
schouder.

Ik meet …….. cm van mijn halsputje tot mijn middel.

Ik meet …….. cm van mijn middel tot aan de grond.

Werkten mee aan deze editie van ’t VIPke:
Lynn Decroix, Ellen Debuyck, Yasmine Vanderstraeten
Gezet naar een ontwerp van Sander Gheldof
Foto’s: Jens Debuyck
Correctors: Yasmine Vanderstraeten
Bekijk het VIPke online op www.plusdertien.be
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