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I N L E I DI N G
Lieve plussertjes
Het nieuwe jaar staat voor de deur
en staart ons vriendelijk aan.
Het weet nog niet of ’t binnenkomt
of buiten maar blijft staan.
En als de klok de laatste slag van twaalven heeft geslagen.
Dan gooi ik de deuren open wijd, voor deze nieuwe dagen.
Wij geven aan jullie een pakket met wensen,
niet groot of overdadig duur,
maar met wat jullie wensen.
Wij danken jullie dat wij jullie mochten kennen in het oude
jaar en wensen jullie een goed nieuw jaar,
met vooral veel vriendschap en een goede gezondheid.
Jullie kapoenen de leiding

www.plusdertien.be

PROFICIAAT!
We mogen in deze koude maand ook een
aantal mensen feliciteren. Proficiaat!







Hahn Duong
Jarre Buyck
Leider Jens
Eloïse Vancraeyveldt

10/01/2003
19/01/2004
20/01/1995
25/01/2004

SPELLETJE
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BEDANKT AAN IEDEREEN VOOR HUN
AANWEZIGHEID OP ONS +13-FEEST!

FUIFKALENDER
New Year

Maandag
1 januari

Overal :D

Hexia
Cyclocross

Zaterdag
6 januari

Heulestraat
Gullegem

Eule Markt

Zaterdag
6 januari

Heule platse

Godzijdrank

Zaterdag
6 januari

Kerkdreef
Wevelgem

GOF

Zaterdag
13 januari

Parking Cerf

Bad Habitz

Zaterdag
20 januari

JC Tranzit

DLite

Zaterdag
27 januari

JC Ten
Goudberge

ASPIfuif

Zaterdag
27 januari

Depart
Kortrijk



Het 2018 is?!



De tijd veel te snel gaat?



We

jullie

een

fijn

jaar

toewensen?



We met de leiding weer
gezellig samen het nieuwe
jaar hebben ingezet?



We altijd cadeautjes geven
aan elkaar?



We

er

opni euw

een

fantastisch jaar gaan van
maken?



We dit uiteraard samen met
jullie gaan doen?



We benieuwd zijn naar jullie
goede voornemens?



We

weten

dat

niemand

deze nakomt? :D
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HOROSCOOP
Dat wat jij wilt gaan doen zal
meer van je vergen dan je nu
misschien denkt. Laat je goed
voorlichten over de zwaarte
van je nieuwe opgave. Dan
kom je niet voor
verrassingen te staan
en kun jij je opgave
met een gerust hart
aannemen.

Een kritische blik op je relatie
doet heel wat stof opwaaien. Jij
ziet gelukkig niet alleen de tekortkomingen van je partner,
maar ook die van jezelf. Als je
vol goede moed
aan de slag gaat,
kun je wel eens heel
erg veranderen.

Je voelt je gekwetst door je
partner of een zeer goede
vriend. Daar hoef je niet overheen te stappen, ook niet omwille van de lieve vrede. Praat
het uit en misschien
valt
het
dan
allemaal wel mee.
Blijf niet met dat
nare gevoel zitten.

De saaiheid van het alledaagse
leven overvalt jou vandaag.
Laat je niet ontmoedigen maar
gebruik je grenzeloze fantasie
om er weer iets leuks en
spannends van te maken.

Als je iets groots wilt bereiken,
dan zal je ook groot moeten
denken. Ga dan ook serieus
met je plannen aan de slag.
Ambitieuze plannen kosten veel
voorbereidingstijd, dus neem
die tijd ook. Zoek zo nodig een
partner om samen te werken.

Wees blij met de veranderingen
die zich deze week in je leven
aandienen. Ze zullen je leven
verrijken.
Soms
maken
veranderingen je in eerste
opzicht niet gelukkig. Dan moet
je eerst door een diep dal om
een nieuwe top te bereiken.

Deze week gaat alles anders
dan verwacht. Maak je daar
echter geen zorgen over. Als jij
je er echt voor inzet, kun je de
gebeurtenissen met gemak nog
naar je hand zetten.
Met jouw vlotte
babbel zal dat voor
jou
absoluut
haalbare kaart zijn.

Jij moet af van dat gevoel van
zelfmedelijden. Als je levenssituatie je niet bevalt moet jij echt
zelf actie ondernemen. Alleen jij
kunt jezelf gelukkig maken. Dat
kan niemand voor
je doen, hoe verleidelijk het ook is om
juist dit uit handen
te geven.

Jij In jouw relatie ben jij deze
week echt een bijzonder
positieve en stimulerende factor. Je weet op ludieke wijze
jullie relatie nieuw leven in te
blazen en dat wordt
erg gewaardeerd
door je partner. Hij/
zij zal dat initiatief
zeker
gaan
overnemen.

Jij hebt deze week contact met
een goede vriend. De discussie
die jullie samen hebben, is heftig en leidt er toe dat jij je grenzen gaat verleggen. Maar
daarvoor moet je eerst tot rust
komen want in
deze opgewonden
toestand kom je tot
niets.

Deze week roept een gebeurtenis leuke herinneringen op. Deze herinnering in gedachten
nog eens beleven zal je goed
doen. Hoe kon je dat vergeten?
Kun je dit nog een keer
beleven?
Denk er eens over
na, het is zeker de
moeite waard.

Ben je wat prikkelbaar deze
week? Maak van bekvechten
geen tweede natuur. Geef de
ander eens gelijk, het zal je
goed doen. Al gaat het maar
om een kleinigheidje. Wellicht is
deze ene keer wel
het opstapje naar
een
flexi bel ere
levenshouding.
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+13 ZOEKT
 Bestek
 Verf
 Stof (rood, groen, blauw, geel)
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
0494/311998.

Special van de maand
Wanneer je aan de maand januari denkt, komt de koude als eerst in je
gedachten, maar ook aan driekoningen. Misschien wordt het eens tijd
om het liedje wat op te frissen zodat jullie zeker klaar zijn om rond te
gaan van deur tot deur.
Laat jullie stemmen maar horen!
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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:
Lynn Decroix, Ellen Debuyck, Yasmine Vanderstraeten
Gezet naar een ontwerp van Yasmine Vanderstraeten
Foto’s: Leiding +13

6

