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I N L E I DI N G
Dag lieve plussertjes!

Vrijdag 9 maart 2018
Wat gaat de tijd snel, het is alweer maart. Een maand vol
belevingen. We beginnen uiteraard met onze schitterende
fuif: HOT & SWEATY! Niet kort daarna volgt er opnieuw een
heel toffe avondactiviteit waarop jullie zich weer ten volle
kunnen uitleven.

Nog meer in maart: het begin van de LENTE! De vogeltjes
beginnen opnieuw te fluiten, de bloemetjes beginnen te
bloeien en de vlindertjes te vliegen.

Voor jullie het weten nadert het einde van de maand en dit
betekend: vakantie! Wat een zalig leven hebben jullie
toch :).

Kusjes de leiding!

www.plusdertien.be

PROFICIAAT!
Ook deze maand mogen er een aantal
mensen kaarsjes uitblazen! Alvast van ons
allen een fijne verjaardag!






Plouy Milan
Turpyn Florian
Ooms Emmy
Patteuw Emmy

16/03/2001
21/03/2003
25/03/2003
28/03/ 2003

K R O K U SA C T I VI T E I T
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FUIFKALENDER

















Het bijna lente is?
De carnavalstoet weer een
topper was?
We de derde prijs binnen
onze
categorie
hebben
gewonnen?
We hier enorm trots op zijn?
Dit zeker ook te danken is
aan onze plussertjes?
We jullie dankbaar zijn dat
jullie met ons mee willen
lopen in de carnavalstoet?
Jullie hele mooie beachboys
en—girls waren?
We ons als regenwolkje ook
hebben geamuseerd op boemel?
Er geen drop mag zijn?
Het zuur moet zijn?
Het Aldi-merk van snoepjes
swing is?
Je er dus van kan gaan
dansen?
Het van cocacola moet zijn?
Mats speciaal is?
Je de mol maar 10 keer kan
spelen?

HOT &
SWEATY

Vrijdag 2
maart

OC De Cerf

Liberty party

Zaterdag 3
maart

Kubox
Kuurne

The return of
DameRouge

Zaterdag 3
maart

Depart
Kortrijk

Aspirado

Zaterdag 3
maart

JC Ten
Goudberge

Peloezefjiste

Zaterag 3
maart

Heule
Watermolen

Q-party

Zaterdag 3
maart

Waregem
Expo

Barmoment:
Western

Vrijdag 9
maart

KSA De
Grietjes

Aspiefuif

Vrijdag 9
maart

JC Tranzit
Kortrijk

Cocktailbal

Zaterdag 10
maart

Transfo
Zwevegem

Turn up the
90’s

Zaterdag 10
maart

Kubox Kuurne

Saef Va , les
gars

Zaterdag 10
maart

Depart Kortrijk

Bad Habitz

Zaterdag 17
maart

JC Tranzit
Kortrijk

Fat asspi

Zaterdag 17
maart

Lendelede

Party Instinct

Zaterdag 17
maart

St. EllooisWinkel

Pius pils fuive

Zaterdag 24
maart

Depart Kortrijk

Wupperbal

Vrijdag 30
maart

OC De Cerf

Coctailparty
Jungle Beats

Vrijdag 30
maart

KSA meisjes,
Izegem
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CARNAVAL
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+13 ZOEKT
 Magneten
 Printer
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.










SPELLETJE




Lidje Kyara graag een
nachtje naar films kijkt?
3+12=1000?
Het vetje aan de kat moet
worden gegeven?
Alles lekker is met mayo?
Onze fuif voor de deur staat?
We hier naar uitkijken?
Jullie allemaal uitgenodigd
zijn? #FEESTJE
We er een heet en zweterig
feestjes van gaan maken?
Ook kamp heel dichtbij
komt?
We hopen jullie allemaal
meegaan?
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HOROSCOOP
Je bent al tijden met iets bezig
dat je veel tijd en energie kost,
maar niets oplevert. Het wordt
tijd om te stoppen. Wijd je tijd
en energie ergens anders aan,
bijvoorbeeld aan jezelf.
Neem deze maand
de beslissing en
bouw je activiteiten
af.

Je laat je op het werk te veel
afleiden door je persoonlijke
problemen. Natuurlijk kun je die
zaken niet helemaal loslaten.
Zie je werk als afleiding en kom
er even tot rust. Daarna kun je
met een frisse kijk je
persoonlijke
problemen weer
overzien.

Deze maand ontstaan er
problemen om je heen. Laat je
daardoor niet afschrikken. Je
kunt je plan gewoon doorzetten. Met jouw diplomatieke
aanpak kun je immers deze
problemen net zo
snel weer laten
verdwijnen, als ze
zijn opgedoken.

Jij bent deze maand vol
enthousiasme aan het werk. Je
weet van geen ophouden en
bent positief over het eindresultaat. Dat straal je natuurlijk ook
uit. Je houding werkt zeer
aanstekelijk, waardoor jouw
verwachtingen
vanzelf zullen uitkomen.

Jij hebt je zaakjes deze maand
zo goed georganiseerd dat
alles als vanzelf loopt. Je hoeft
zelf niets meer te doen. Er kan
en zal dan ook niets mislopen.
Je staat zelf verbaasd, dat het
zo makkelijk gaat.
Iets
om
te
onthouden voor
de volgende keer.

Jij en je partner zitten deze
maand op dezelfde golflengte.
Dat geeft veel lucht in de relatie en dat was hard nodig. Jullie
durven allebei opeens allerlei
geheimpjes en fantasieën met
elkaar te delen.
Er kan een wereld
v oo r
julli e
opengaan.

Jouw uitgelaten bui van de
afgelopen
dagen
is
getemperd. Je denkt weer na
over de richting die jij je leven
wilt geven. Je komt daardoor
natuurlijk tot nieuwe
inzichten en toekomstplannen. En
dat is maar goed
ook, want zo kom je
vooruit in het leven.

Privé verloopt alles naar wens
en je voelt je gelukkig. Pas op
dat je niet toegeeft aan dat
gevoel van niks doen. Dat is
een echte valkuil, voor een
relatie moet je immers altijd moeite
doen. Dat is overigens helemaal niet
erg, maar juist leuk.

Jij krijgt deze maand op het
werk de steun die je verdient.
Daardoor groeit je zelfvertrouwen enorm. En je kans op een
promotie groeit ook.
Je zult nog wel
even geduld moeten hebben, maar
echt lang zal het
niet meer duren.

Jij hebt deze maand energie
voor tien, zorg er dus voor dat je
niet de hele tijd binnen zit. Je
moet die energie gebruiken.
Vooral in fysieke vorm. Ga lekker sporten of maak een
avondwandeling.
Als je maar iets
doet. Je zult je nog
beter gaan voelen.

Jij kunt met succes één van je
gestelde doelen bereiken deze
maand. Het zal echter niet zonder slag of stoot gaan. Je kunt
heel wat protest verwachten.
Maar uiteindelijk is
dat slechts nog
meer reden om
trots te zijn op het
mooie resultaat.

Er komen zware beslissingen op
je af. Moeilijk, maar jij komt daar
voor jezelf wel uit. Met je partner kun jij echter niet op één lijn
komen wat betreft het nemen
van beslissingen. Probeer een
alternatief te vinden.
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SPELLETJE

Maart: de maand waar de winter
gedaan is en het weer tijd is voor de
lente. Misschien wordt het weleens
tijd om al te denken aan die summerbody’s.

Daarom

zijn

hier

enkele fitnessoefeningen per dag die
je gemakkelijk thuis kan doen. Go for
it!




moet worden gegeven?
Alles lekker is met mayo?
Onze fuif voor de deur staat?
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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
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