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+13 WER K I NG  

GU L L EGEM  

K O M E N D E   

A C T I V I T E I T E N  

 

 Carnaval 

Zondag 11 februari:  

 

 Krokusactiviteit 

Woensdag 15 februari 

 

 

INLEIDING 

www.plusdertien.be 

Plus tien plus drie plus dertien!  

Inderdaad liefste plussertjes, we zijn alweer  februari.  

De maand van Valentijn, maar ook van krokusvakantie 

en uiteraard ook van schitterende activiteiten! Ook mo-

gen we niet vergeten dat Carnaval heel snel dichter bij 

komt.  

De leiding is alweer druk in de weer om de stoet tot een  

succesvol geheel  te maken. We gaan Gullegem veilig 

maken door er voor te zorgen dat er geen mensen ver-

drinken. De redders van Gullegem zullen paraat staan!  
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PROFICIAAT!  

We mogen in deze liefdevolle maand een 

aantal mensen extra liefde geven. Proficiaat! 

 Pieter Bossuyt  27/02/2001 

 Janne Vannieuwenhuyze 25/ 02/2004 

 

 

KERSTACTIVITEIT 
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FUIFKALENDER 

Bal Special 
Vrijdag  

2 februari 

OC De Vonke 

Heule 

DJ Contest 

Aspination 

Vrijdag  

9 februari 

JC Ten  

Goudberge 

Wevelgem 

Hype Event 
Vrijdag 

9 februari 

EXPO  

Waregem 

De ASPI Quiz 
Zaterdag 

10 februari 
OC Aalbeke 

Datenight 
Zaterdag 

10 februari 

Café 56 

Kortrijk 

Fallout  
Vrijdag  

16 februari 

OC De Vonke 

Heule 

Scoutsbal 
Zaterdag 

17 februari 

Tsas  

Harelbeke 

Ober Bayen 
Zaterdag 

24 februari 

Tsas  

Harelbek 

Kings of Neon 
Zaterdag 

24 februari 

JC Ten 

Goudberge 

Wevelgem 

Pwazon 
Zaterdag 

24 februari 

Depart 

Kortrijk 

 We op Gof weeral snel  

uitverkocht waren? 

 Jullie blijkbaar heel erg  

houden van pannenkoeken 

op een koude januari 

avond? 

 We er nu al enkele jaren een 

traditie van maken om te 

gaan schaatsen als januari 

activiteit? 

 Carnaval steeds dichter 

komt?  

 We er  opni euw een  

schitterende editie van  

zullen maken?  

 We blij zijn met jullie  

enthousiasme om mee te 

lopen in de stoet?  

 We heel blij zijn dat jullie zich 

talrijk hebben ingeschreven 

voor carnaval? 

 Jullie allemaal onze BAE-

watchen zijn ;)? 

 Wij ook op boemel ons best-

je wolkje, euh beentje voor-

zetten? 

 We uitkijken naar onze fuif 

HOT&SWEATY? 

 Deze al volgende maand is?  

 De leiding al volop aan het 

voorbereiden is?  
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HOROSCOOP 

Je kunt deze maand een lastige 

kwestie in je relatie uit de  

wereld helpen. Je partner staat 

open voor een goed gesprek. 

Pak je het op de juiste manier 

aan, verdiep en verrijk jij je  

relatie. Zorg dat je-

zelf ook open en 

eerlijk bent tegen je 

partner. 

Je bent regelmatig geneigd je 

gevoelens tegenover je partner 

te verbergen of ze zo te  

draaien dat ze beter zijn voor je 

partner. Beslis niet wat goed is 

voor een ander,  

laat dat aan die 

ander zelf over. Dat 

vind jij immers ook 

fijn om te doen. 

Je krijgt met onverwachte pro-

blemen te maken. Daardoor 

ben je gedwongen je hele le-

ven nog eens goed onder de 

loep te nemen. Ben jij werkelijk 

tevreden en gelukkig? Is dit 

echt wat jij zoekt? 

Je bent op school, of met je 

werkzaamheden zeer invalsrijk 

en origineel. Problemen worden 

door jou zonder meer uit de 

weggeruimd en iedereen is 

daar tevreden mee. Doe zo 

v e r d e r !  J e  w o r d t  

geapprecieerd. 

Je loopt met een gewaagd 

plan rond. Verwacht niet van je 

vriend dat hij/zij enthousiast is. 

Niet omdat het plan niet goed 

is, maar omdat, als je het  

daadwerkelijk doet, het echt 

jouw eigen beslissing moet zijn. 

Je gaat samenwerken, maar wil 

jij dat werkelijk? Heb jij echt een 

gemeenschappel i jk doel?  

Bepaal eerst of je niet sneller 

alleen je doelen kunt nastreven 

of dat deze samenwerking echt 

iets oplevert. 

Je innerlijke onrust speelt je be-

hoorlijk parten deze maand. Jij 

hebt nergens zin in en daar kun 

je maar beter een keer aan 

toegeven.  

Ga liever op zoek 

naar de oorzaak 

van je onrustige 

gevoelens. 

Jij bent ontevreden en je hebt 

de neiging werkelijk alles in  

twijfel te trekken. Probeer een 

duidelijk lijn te varen, dat schept 

rust in de situatie. Zo kun je de  

problemen beter 

overzien en tot een 

oplossing komen. 

Een tussendoortje is natuurlijk 

heel lekker en opwindend. Je 

moet er echter van uitgaan dat 

de tegenstellingen die jij nu al 

merkt niet te overbruggen zijn.  

Geniet zolang het 

duurt en wees  

voorzichtig. 

Je kunt het werkelijk niet maken 

om niet te doen wat je hebt 

beloofd. Je hebt er geen zin in, 

maar men rekent volledig op 

jou. Dus kom op, belofte maakt 

schuld. Na afloop heb je een 

voldaan gevoel. 

Je krijgt het dwingende gevoel 

om alles eens flink op zijn kop te 

zetten. Denk goed na voordat 

je definitief een punt zet achter 

sommige dingen. Als je er spijt 

van krijgt kun je niet meer terug. 

Je hebt een bepaald doel voor 

ogen en jij laat je daar niet 

meer vanaf brengen. Jouw 

daadkrachtige optreden zal 

vriend en vijand verrassen, 

waardoor je een grote  

voorsprong kunt 

nemen op de  

c o n c u r r e n t i e .  

Succes verzekerd! 
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+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. 

 
OOOOOHN de maand februari is daar terug.  

En wat mag dan zeker niet vergeten worden… VALENTIJN .  

Misschien kunnen jullie dit jaar in plaats van dure (onpersoonlijke)  

cadeaus eens iets geven dat recht vanuit je hart komt. Hieronder zijn 

wat ideetjes weergegeven. Heel veel liefde van de leiding voor jullie 

(onze lidjes).  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vipke@plusdertien.be
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PLUS ZESTIEN 

KOMENDE ACTIVITEITEN  

 Milan graag in de modder rolt? 

 Zijn mama dit waarschijnlijk niet zo 

leuk vindt?  

 De +16-leden zich weer volledig heb-

ben gegeven tijdens het geven van 

hun laatste activiteit?  

 Ze goed helpen met het vorm geven 

van onze carnaval attributen?  

 Ze meemogen op boemeltocht?  

 We goed voor hen gaan zorgen?  

 

Boemel     

  vrijdag 9 februari 

Carnaval  

  zondag 11 februari 

Krokusactiviteit  

  woensdag 15 februari  

Barmoment 

  vrijdag 17 februari 
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SPELLETJE 
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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 


