Inleiding

Maart 2017

Goeiemorgen, middag, avond lieve plussertjes!
3de maand van het jaar, maart! Het jaar gaat toch snel. Na een hevige
carnavalmaand hebben we wel wat rust verdiend en mag alles in een
tragere versnelling gebeuren. OF TOCH NIET!
Waaaaaaaaaaaant…… Hot&Sweaty komt er weer aan :D En jullie zullen
het geweten hebben. Maak jullie borst maar nat voor : heet en zweet…..
Tot dan!
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Komende activiteiten +13
Krokusactiviteit:
Fuif:
Avondactiviteit:

woensdag 1 maart
vrijdag 17 maart
vrijdag 24 maart

- ALLEN KOMEN IS DE BOODSCHAP -

Verjaardagen
We vieren in maart niet enkel het begin van de lente, EINDEIJK!
Eveneens vieren we feest voor heel wat toffe mensen!
PROFICIAAT!
1 maart
16 maart
19 maart
21 maart
28 maart
29 maart

Elias Gheldof (22 jaar)
Milan Plouy (16 jaar)
Jasper De Booy (22 jaar)
Florian Turypyn (14 jaar)
Emmy Patteeuw (14 jaar)
Dries Landuyt (24 jaar)

Wist je datjes
Wist je dat …
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Carnaval jammer genoeg gepasseerd is?
Het nog altijd één van onze favoriete evenementen van het
jaar is?
Er heel veel werk in kruipt?
We wel heeeeel trots waren op het resultaat?
We dit grotendeels te danken hebben aan de kern?
De volgende grote activiteit onze fuif is?
Jullie allemaal uitgenodigd zijn?
Jullie allemaal heel veel vriendjes mogen uitnodigen en
meebrengen?









Het kamp nog maar een maand van ons verwijderd is?
De langste plaatsnaam ter wereld te vinden is in Wales? Hier kun
je het dorpje
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch
vinden. Deze plaatsnaam telt 58 letters. Google dit rare weetje
maar!
Er meer sterren in de ruimte zijn, dan er aan zandkorrels zijn op
alle stranden in de wereld?
Als je een goudvis in een donkere kamer opsluit, hij wit wordt?
De kolibrie achteruit kan vliegen?
Struisvogels sneller kunnen rennen dan paarden?

Fuifkalender
In maart is het uiteraard onze HEET EN ZWEET fuif, maar eveneens heel wat
andere dansgelegendheden zijn van de partij!!
Blackout
Kokopelli Fiesta
Aspination

vrijdag 3 maart
vrijdag 3 maart
zaterdag 4 maart

Pwazon
Party Instinct
Coctailbal
Megafuif
The Irish Pub
Overflow
Shake That aspi
De Fjiste
HOT & SWEATY
The Clash
Smash The Party
D’Aspikant
Turn up the 90’s
Pius Pils Fuive
Wupperbal

zaterdag 4 maart
zaterdag 4 maart
zaterdag 4 maart
zaterdag 4 maart
vrijdag 10 maart
vrijdag 10 maart
zaterdag 11 maart
zaterdag 11 maart
VRIJDAG 17 MAART
vrijdag 17 maart
zaterdag 18 maart
vrijdag 24 maart
zaterdag 25 maart
zaterdag 25 maart
vrijdag 31 maart

Ast Heule
Den Osse Gullegem
Porseleinhallen
Wevelgem
JC Tranzit Kortrijk
St. Eloois-Winkel
Transfo Zwevegem
JOC Izegem
KSA De Grietjes
JC Tranzit Kortrijk
Chiro Sellewie
JC Tranzit Kortrijk
DE CERF GULLEGEM
JC Tranzit Kortrijk
Tsas Harelbeke
JC Tranzit Kortrijk
Kubox Kuurne
JC Tranzit Kortrijk
De Cerf Gullegem

3

Special van de maand
Na een lange aanslepende winter kunnen we eindelijk zeggen dat de
lente in het land is! De natuur ontwaakt uit zijn winterslaap, de dagen
worden langer en de temperaturen kruipen langzaam de hoogte in.
Tijd dus om terug wat meer tijd op het terras door te brengen en met
heerlijke voorjaarsgroenten aan de slag te gaan in de keuken. Op het
menu staat …

Frisco's van banaan en chocolade
Ingrediënten





2 bananen
200 g chocolade
versiering naar keuze: nootjes, suikerparels, etc.
lollystokjes

Bereidingswijze
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Snij de banaan in stukjes van 5 à 6cm.
Steek er een lollystokje in en vries ze een paar uur in.
Smelt daarna de chocolade.
Doe de versiering in aparte kommetjes. Haal de banaan door
chocolade, laat even uitlekken en dop ze even in de
versiering naar keuze.
Laat even opstijven. Smullen maar!

Horoscoop
Jij voelt je aangetrokken tot het mysterieuze en je gedraagt
je dan ook graag een beetje geheimzinnig. Lees deze week
eens een lekker spionageverhaal. Dat is beter dan die
geheimzinnigdoenerij van je in het dagelijkse leven.
Soms moet men eerst iets leren, voordat een doel kan
worden bereikt. Deze week kun jij echter dat leren wat je
nodig hebt. Nodig om te groeien op persoonlijk gebied. Sta
open, je leven zal erdoor verrijkt worden en je zult je
gelukkiger gaan voelen..
Het lijkt wel of het bij jou altijd "alles of niets" moet zijn. Neem
eens wat minder grote risico's. Dan zijn de winsten of verliezen
ook minder groot. Maar herhaal je dat trucje wat vaker, is het
uiteindelijke resultaat hetzelfde.

Je weet op ludieke wijze jullie relatie nieuw leven in te blazen
en dat wordt erg gewaardeerd door je partner. Je bent deze
week echt een bijzonder positieve en stimulerende factor. Je
partner zal dat initiatief zeker gaan overnemen.
Houd je doelstellingen nog even voor je. Het is deze week
niet het meest geschikte moment om daarover te beginnen.
Je omgeving staat er niet voor open. Stel ook de belangrijke
beslissingen omtrent je nieuwe plannen dus liever nog heel
even uit.

Je bent in een filosofische fase in je leven aangekomen. Je
moet de tijd nemen om na te denken over je leven, wat je
niet meer wilt en vooral wat je voortaan wel wilt. Het
onbekende trekt. Geef daar aan toe, bijvoorbeeld door te
reizen.
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Pas deze week echt op je tellen. Let op als jij je grens hebt
bereikt en ga zeker niet over je grenzen heen. De gevolgen
zullen je anders nog weken bezighouden. En dat terwijl jij
nou net deze week zin hebt om eens lekker gek te doen.

Jij voelt je deze week onzeker. Om deze onzekerheid te
verbloemen probeer je juist extra zeker over te komen.
Maar hoe doe je dat op een goede manier?

Jouw huidige gedrag kan leiden tot botheid. Wees open
over je twijfels, dat werkt het best. Jouw charisma trekt
andere mensen aan. Ze geloven wat jij zegt. Geef andere
mensen wel de ruimte die ze nodig hebben. Juist daarmee
schep je nog meer vertrouwen. Het geeft immers weer dat
andere meningen jouw mening niet bedreigen.
Met jouw charmes kun jij deze week vele deuren openen.
Gebruik ze niet om er je eigen voordeel mee te doen. Juist
als je je charmes gebruikt om anderen van dienst te zijn, zal
dat later alsnog in je voordeel werken.
Als je weet wat je wilt met je leven, dan kun je deze week
een paar goede kansen ontdekken om jouw ideaal te
bereiken. Houd ogen en oren goed open. Voor je het weet
zijn de kansen voorbij. Weet je niet wat je wilt kun je geen
kansen herkennen.

In de werksfeer komen gunstige veranderingen. Door je
persoonlijke uitstraling kom je in een gunstig voetlicht te
staan. Doe hier je voordeel mee. Je hoeft dus geen angst
te hebben voor aangekondigde veranderingen.
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Deur open, olifant erin, deur dicht
Deur open, olifant eruit, leeuw erin, deur dicht 

Spelletjes en cartoons
Raadsel
Hoe krijg je een olifant in je auto?
Hoe krijg je een leeuw in je auto?
Cartoon
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Spelletjes
Verbind de nummers
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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

