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Maart 2014 

SPIERELLIE is een ventje dat echt niet kan stilzitten! Het is duidelijk merkbaar als we 

onze activiteiten eventjes bekijken… We verhuisden naar Voskenstraat 92, we 

gingen schaatsen, we gingen zwemmen, we zongen en dansten tijdens meerdere 

feesten, enz. 

Oh ja, we slaagden tot nu toe voor elke maanduitdaging! We hebben dus al 

6 zweetdruppels in ons bezit! Nog 2 of misschien 3 te gaan! :) 

 

Veel leesgenot! 

Welkom! 

lachmaand 

beweegbare 

nieuwjaars- 

kaartjes 

Pimp een bal 
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Op zaterdagmiddag 7 december trokken 

we richting Gullegem. Met 37 personen 

maakten we het ijs onveilig… pure fun! 

Op zondag 12 januari 2014 ging de cursus Helpertje van start.  

14 enthousiastelingen kwamen elke zondagvoormiddag oefenen en 

leerden hoe ze een echte expert in eerste hulp werden . En weet je… op 

16 februari legden ze hun praktijktest af!  

De JRK-leiding kan jullie met grote trots zeggen dat 

alle 14 Helpertjes geslaagd zijn!!! 
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Opnieuw een activiteit vol beweging en plezier! Deze keer trokken we met z’n allen naar het 

zwembad van Menen en namen er een grote duik! 25 spartelende JRKers toonden dat ze fit 

waren!  

Opnieuw 2 nieuwe leiders vervoegen onze ranken! 

Welkom Raffi en Corina! 
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Ook JRK heeft de nieuwe lokalen betreden! Op 1 februari werd er volop gedanst, gezongen, 

gesprongen… dat allemaal om te tonen dat we onze nieuwe plaats LEUK vinden!!!  

Geheime samenkomst om een speciaal optreden te oefenen voor de spierellie-avond. Sssst! 

(stiekem enkele foto’s in deze nieuwsbrief gesmokkeld!) 
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Maar liefst 19 kinderen uit Brugge en 18 kinderen uit Menen zullen op 

vrijdag 4 april naar mijn kampplaats in Dadizele komen! Zijn jullie er 

klaar voor? Trek je sportschoenen aan want we gaan bewegen!!!! 

Zaterdag 15 maart 2014  

Programma: 

17u30 Receptie 

18u20 Optreden 

18u40 Brevetuitreiking  

  JRK en Vorming 

19u00 Spaghetti 

20u30 Bingo spelen (2x) 

  Koffie en dessert 

Op de spaghettiavond krijg je de brief met nuttige info! Vraag die dus zeker aan Joyce. 
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Jeugd Rode Kruis-Brugge en Groot-Menen slaan voor 

de derde maal hun handen in elkaar om jou de week 

van je leven te laten beleven. Verlang je naar actie, 

avontuur en de leiding plagen? Kom dan zeker mee als 

je de uitdaging aandurft…. 

Beverlo, Het Mezennestje 

€115 

Alle kids tussen 6 en 16 jaar.  

Hoe inschrijven?  

Inschrijving voor het kamp doe je door een mailtje te sturen naar  

joyce.vermeulen85@gmail.com of door te bellen naar 

0495/68 29 62. Je krijgt daarna een bevestiging van je 

deelname. Wees er snel bij! 
Daaaaag!!!! 

11 t.e.m. 16 augustus 2014 

De jaarlijkse Fiësta komt er ook weer aan! We 

gaan opnieuw naar Bobbejaanland. Iedereen die 

mee wil, moet zich inschrijven tegen 1 april. 

Neen, dit is geen grap!  

KOSTPRIJS? Enkel het vervoer… de prijs moet 

nog verrekend worden naargelang het aantal 

deelnemers. 

Inschrijven bij Joyce: joyce.vermeulen85@gmail.com of 0495/68 29 62. 


