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December 2014 

Dit werkjaar staat volledig in het teken van SAMENWERKEN. Samen met Biejoe en 

Biemie doen we ons uiterste best om iedereen te betrekken bij onze 

activiteiten. Het lukte alvast bij de eerste 3 spelnamiddagen: 

Startactiviteit stond in het teken van nieuwe mensen 

ontmoeten, tijdens Stripfestival werkten we samen met 

ware striphelden en tijdens de Rampoefening redden we 

mensen uit een ruïne door de hulp van de Hulpdienst.   

Veel leesplezier! 

Welkom! 

Het grootste deel van de leiding trok naar 

Oostende om spelletjes te spelen, spelletjes 

te maken en zich vooral te amuseren! 
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Athena had het super formidastisch plan om de EHBOlympics te organiseren. Zeus en 

Hera zorgden voor alle materiaal en hup… het JRK genoot met volle teugen van mega 

leuke spelen! 
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We kregen bezoek van Asterix, Obelix en 

nog wat dorpsgenoten!!! 

Opdracht: verzamel veel toverdrank om de soldaten te bestrijden! 
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We hebben vanaf dit jaar JRK-

truien voor de kids! Dit voor 

de spotprijs van €15,50 voor 

kindermaten en €17,50 voor 

volwassenmaten. 

Ongelooflijk maar waar… een stralende zon zorgde voor een lekker warme spelnamiddag eind 

november! De hulpdienst stond paraat om ons de kneepjes van het vak te leren. Toevallig ge-

beurde er een catastrofe in een gebouw net naast ons lokaal! De JRKers hielpen 

alle slachtoffers veilig het gebouw te verlaten en verzorgden 

alle wonden. Oef! 
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Voskenstraat 92, 8930 Menen 

JRK Menen 

jeugd@groot-menen.rodekruis.be 

Breng zeker je vriendjes en 

vriendinnetjes mee! Zo leer ik 

veel nieuwe mensen kennen! 

Zouden onze JRKers ook 

zo vlot pakjes kunnen be-

zorgen zoals de pieten? 
Of zouden onze JRKers 

ook zo lenig zijn zoals 

deze piet? 

We gaan opnieuw schaatsen! Neem je 

handschoenen, m uts en JRKsjaaltje,  

samen met €7 en kom tegen 14u naar ons 

lokaal! We carpoolen met ouders, die wil-

len mee schaatsen of een koffietje 

drinken in de cafetaria. 

Willen ouders die willen rij-

den (voor 1 of 2 activiteiten) 

vooraf een seintje geven aan 

Joyce? Dank u wel!  

We trekken naar O.L.V.-Middelares te 

Rekkem. Gaan jullie mee de oudere men-

sen de namiddag van hun leven bezorgen? 

Kom tegen 14u naar ons lokaal. We car-

poolen met ouders naar Rekkem!  


