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December 2013 

Het jaarthema van dit werkjaar is: SPIERELLIE!!! Dat ventje kan niet stilzitten 

en daar nemen wij graag een voorbeeld aan! Afgelopen maanden hebben 

we door de stad getrokken, met rolstoelen geracet, op krukken gesprongen, 

slachtoffers vervoerd met een brancard, kortom… wij hebben ook niet stil 

gezeten! 

Elke maand doen we ook mee met de maanduitdaging.  In september 

maakten we met z’n allen een springfoto, in oktober dansten we op het 

jaarthemaliedje, in november maakte de leiding een heuse loopoutfit en…  

lees verder in deze nieuwsbrief wat er nog te gebeuren valt! 

 

Veel leesgenot! 

Welkom! 
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Zaterdagmiddag startte ons 5e werkjaar! En dat met allerlei coole 

hulpmiddelen. De kids leerden hoe  om te gaan met rolstoelen, kruk-

ken, verbanden enz. Het moet gezegd worden: onze kids weten van 

aanpakken! 

En als afsluiter de uitdaging van september uitvoeren: een coole 

springfoto m aken.  
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Op de zonnige zaterdagmiddag verkenden we verborgen 

plekjes in Menen! 

Op het einde van de dag gingen we ook de tweede maand-

uitdaging aan: dansen op het jaarthemaliedje! 

Te zien op: http://www.youtube.com/watch?

v=uIiX6GOWAlo&feature=youtu.be  

Laura, Aaron, Fauve, Ellen en Céline 

waren er al van bij het begin bij! 

http://www.youtube.com/watch?v=uIiX6GOWAlo&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=uIiX6GOWAlo&feature=youtu.be
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De hele middag rondgelopen met zwachtels, brancards, spalken en… bloed!!! Uiteraard was 

het allemaal maar om te spelen en deden we alsof we wonden opliepen. OEF! 

Onze creatie van een originele loopoutfit: 

 Een stevige helm mét beschermbril om weer en wind te trot-

seren in ons belgenlandje; 

 Een opvallende roze training die iedereen direct zal opvallen; 

 Een dubbele loopbroek: blauw en groen om aan te tonen dat 

we blijven bewegen; 

 Een chronometer om onze tijden op te meten; 

 De wapperende JRK-vlag; 

 Speciale schoenen die je vederlicht maken; 

 De jaarthema-t-shirt (speciaal gemaakt door 

Bieke!) 
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Trek je handschoenen, muts en JRKsjaaltje aan en kom naar het Rode Kruis-

lokaal. We rijden samen met de mama’s en papa’s die willen taxi spelen (en wil-

len mee schaatsen), naar Finlandia in Gullegem! 

Kostprijs: €7,50 per persoon (inkom en drankje inbegrepen) 

De uitdaging voor januari leggen we in de handen van onze JRKids!  

Jullie opdracht is: maak een beweegbare nieuwjaarskaart!  

Breng je nieuwjaarskaart mee naar de januariactiviteit op 18/01/2014 of stuur ze op 

naar Jeugd Rode Kruis, guido gezellestraat 21B, 8940 Geluwe. Dan zal Joyce ze in het 

lokaal ophangen! 

Jullie helpen toch allemaal mee he?! 

Op zondag 12/01/2014 start om 9u voor het eerst in Menen een cursus Helpertje. 

Alle kids van 10 t.e.m. 12 jaar zijn welkom om de cursus te volgen. Schrijf je in via 

jeugd@groot-menen.rodekruis.be (vermeld je naam, adres en geboortedatum)! 

Data: 12/01, 19/01, 26/01, 2/02, 9/02, 16/02 

Uren: van 9u tot 12 

Kostprijs: €10 (map en drank inbegrepen) 

Gertjan Debusschere is voortaan 

ook een jeugdleider binnen JRK 

Groot-Menen!!! 

Hiep hiep HOERAAAA!!! 
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Vanaf 1/02/2014 zullen onze activiteiten doorgaan in ‘tVoske in Menen. 

Adres: Voskenstraat 92, 8930 Menen. We huldigen onze nieuwe locatie in 

met een heus JRK-Swingpaleis! Breng je vrienden mee en kom mee feesten! 

Zoals al vermeld in onze jaarkalender gaan we dit jaar opnieuw op zomer-

kamp. De datum is gekend: 11 t.e.m. 16/08/2014!  Meer details krijgen jul-

lie in de volgende nieuwsbrief... 

We blijven deze keer dicht bij huis en gaan naar Dadizele om een weekendje allerlei 

avonturen te beleven samen met JRK Brugge! Heb je er zin in? Zet je dan maar schrap 

want vanaf 6 januari zullen jullie kunnen inschrijven.  

Meer details worden weldra verstuurd via e-mail.  

Amai, zoveel spanning bij het begin van het nieuwe jaar!!!  


