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Dag lieve plussertjes  

 

Het is alweer zover!! Het KAMP staat voor de deur! Span al-

vast jullie kuitjes en voorzie goed camouflagemateriaal, 

want niemand ontsnapt aan de officieren van het leger. Ja 

je hoort het goed, getraind zullen jullie worden op kamp ;)  

 

Na onze fantastische fuif is het zonnetje alleen maar meer 

van de partij. Wat een feest, laat maar die witte beentje 

tevoorschijn komen om een kleurtje op te doen.  

 

Niet te vergeten, april is paarmaand! Ja hoor de maand 

start al goed voor de chocoladeliefhebbers. De paashaas 

komt op bezoek met zijn klokken. Hopelijk krijgen jullie heel 

wat lekkers van de haas! En vergeet hem niet te foppen, 

want de aprilvis valt op de zelfde dag! Wat een FEEST!  
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PROFICIAAT!  

Ook deze maand mogen er een aantal  

mensen kaarsjes uitblazen! Alvast van ons  

allen een fijne verjaardag!  

 Vanwynsberghe Maura 1/04/2004 

 Spriet Kyara  3/04/2003 

 Dewispelaere Jannes 8/04/2004 

 Pieters Miel   11/04/2003 

 Leidster Ellen  27/04/1998 

 

SPEICAL VAN DE MAAND  
 

Is het eens een mooie dag in de paasvakantie en weet je niet wat ge-

daan? Wel wij hebben een idee! Laat je inspireren en maak een schitte-

rend kunstwerk met behulp van verf en eitjes. Je mag je kunsten altijd 

doorsturen :). 
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 Het kamp voor de deur staat?  

 De leiding weer het beste uit 

de doos zal halen om jullie 

een onvergetelijke tijd te  

laten beleven?  

 We dit jaar op legerkamp 

gaan?  

 We hopen dat jullie opnieuw 

onder de indruk zullen zijn?  

 De fuif opnieuw een  

fantastisch succes was?  

 We een aantal van jullie  

bekende gezichtjes hebben 

mogen bewonderen?  

 De +16 zich goed heeft  

ingezet en geholpen?  

 We bijna pasen zijn?  

 We hopen dat we heel veel 

eitjes vinden?  

 Je deze niet té snel mag  

opeten?  

 Je hier ook lekkere  

chocomelk van kan maken.  

 De vasten dan ook ten einde 

is?  

 We hier goed van gaan  

profiteren? :)  

FUIFKALENDER 

Coleur Café 
Zaterdag  

7 april 

Scouts  

Harelbeke 

Legendeary 

90’s 

Zaterdag  

7 april 

Fabrieks-

pand Roese-

lare 

Flashback 
Vrijdag  

13 april 

St. Eloois  

Winkel 

Non stop  
Zaterdag  

14 april 

Porselein-

hallen 

Shockwave 
Zaterdag  

14 april  

Kubox Kuur-

ne 

Jinfinity 
Zaterdag  

14 april 

OC De Cerf 

Gullegem 

Beta Habitz 
Vrijdag  

20 april 

Depart  

Kortrijk 

Chriloigion 
Zaterdag 

21 april 

Depart  

Kortrijk 

Laspidy 
Vrijdag  

27 april 

Skalul   

Lendelede 

Karaoke 
Zaterdag  

28 april 
Vc Poincare 

Beach Party 
Zaterdag  

28 april 
Ingelmunster 
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HOROSCOOP 

Je gaat deze maand iets pre-

senteren, waar je helemaal 

achter staat. Het is te merken 

dat je vanuit je hart spreekt. Je 

zult dan ook veel positieve re-

acties ontvangen. Jouw  

enthousiasme over 

je eigen plannen 

wordt overgeno-

men door de toe-

hoorders. 

Jij reageert deze maand wel 

erg boos op je omgeving. Dat is 

niet terecht, want men heeft 

slechts het beste met je voor. 

Vergeet niet dat je alleen  

oprechte kri tiek 

krijgt van mensen 

die echt om jou 

geven. Kritiek ge-

ven is immers erg 

moeilijk. 

Breng jouw ambitieuze wensen 

niet over op je partner, maar 

vervul zelf je dromen. Alleen dat 

maakt jullie gelukkig. Vertel 

deze maand aan je partner wat 

jij nou werkelijk graag  

zou willen. Dat is al 

een hele stap in de 

goede richting. 

Opgekropte spanningen kun-

nen vrijkomen als jij je gaat ont-

spannen deze maand. Zorg dat 

dit niet net je vakantie verpest. 

Daar zijn vrijkomende spannin-

gen goed in. Dit kan zelfs ge-

vaarlijk zijn voor je  

gezondheid. Zorg 

dus op tijd voor 

ontlading.  

Jij komt deze maand in een 

ruzie terecht. Als de partijen niet 

bepaald zachtzinnig met elkaar 

omgaan, is het jouw beurt. Jij 

weet als geen ander standpun-

ten zo duidelijk te maken dat 

iedereen meeloopt. 

Laat je deze maand niet ont-

moedigen door moeilijke pro-

blemen. Je tobt er al tijden mee 

en je ziet het niet meer zitten. 

Maar je ziet toch ook dat de 

eerste resultaten, hoe klein ook, 

al zijn geboekt? Gewoon vol-

houden! 

Laat je deze maand niet door je 

gevoelens meeslepen. Met een 

objectieve kijk neem jij de juiste 

beslissing en die heb je nu abso-

luut niet. Stel de beslissing dus  

even uit tot jij weer 

tot rust bent geko-

men en je gevoe-

lens weer de baas 

bent. 

Jij bent ontevreden over het 

werk dat iemand voor jou heeft 

gedaan. Je hebt het gevoel 

dat je alles over moet doen. Ligt 

dat nou aan het werk of aan 

die (te) hoge kwaliteitseisen die 

jij stelt? Denk daar eerst eens 

rustig over na. 

Jij leert deze maand dat het 

niet om tastbare zaken gaat in 

het leven. Dat is het niet wat jou 

echt gelukkig maakt. Die arm 

om je schouder, die ene  

g e ï n t e r e s s e e r d e 

vraag, die erkenning 

dat is wat telt. Zoek 

je vrienden daarop 

uit. 

Laat de dingen niet op je afko-

men deze maand, maar geef 

zelf sturing. Laat de dingen ge-

beuren zoals jij het graag wilt. 

Neem zelf initiatief in de juiste 

richting. Als jij je stappen van 

tevoren nauwgezet 

plant dan ben je 

m e t  z e k e r h e i d  

succesvol. 

Jij bent zeer vlijtig en verricht 

dan ook een aanzienlijke hoe-

veelheid werk. Daar hoef je niet 

bescheiden over te doen. Laat 

de buitenwereld maar eens zien 

hoe hard jij hebt gewerkt.  

Pronken met eigen 

veren mag. Pluk de 

vruchten van jouw 

arbeid. 

Als jij deze maand je eigen 

gang gaat, biedt men veel 

verzet. Dus blijf je koppig of ben 

je bereid wat toe te geven? Blijf 

in ieder geval rustig en bedenk 

of je een compromis kunt  

sluiten. Koppigheid 

doet de zaak geen 

goed. 
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SPELLETJE 

+13 ZOEKT 
 Magneten 

 Printer 

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 

0494/311998. 

mailto:vipke@plusdertien.be
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Werkten mee aan deze editie van ’t VIPke: 

Lynn Decroix, Ellen Debuyck, Yasmine Vanderstraeten, 

Gezet naar een ontwerp van Yasmine Vanderstraeten 

Foto’s: Leiding +13   

 

Alle foto’s en vipkes kan 

j e  a l t i j d  o n l i n e  

raadplegen 

 

www.plusdertien.be 

CARTOON 


