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Juni 2014 

SPIERELLIE blijft er lustig op los springen! We verzamelden daardoor elke maand 

opnieuw een zweetdruppel. Uiteindelijk werden we trotse bezitters van de 

GOUDEN ZWEETDRUPPEL!!! 

Maar het is nog niet gedaan. De grote vakantie is al in zicht en het belooft een 

pittige vakantie te worden. We gaan in juli toch op stap! In augustus gaan we naar 

de andere kant van België op een superdeluxe kamp! 

 

Veel leesgenot! 

Welkom! 

Onze vrienden 

van afdeling 

Brugge en Oost-

kamp vielen ook 

in de prijzen! 
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Zaterdag 15 maart 2014  

Onze benefietavond was een heus succes!   

135 enthousiaste spaghetti-eters kwamen over de 

vloer, 15 JRKers traden op, 14 Helpertjes ontvingen 

hun brevet,  13 volwassenen ontvingen hun brevet 

Helper en Eerste Hulp, 19 vrijwilligers staken de han-

den uit de mouwen,… HIEP HIEP HOERAAAA! 
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Onze jeugdleiders 

verkochten maar 

liefst 874 stickers 

op het kruispunt! 

Bedankt sympathisanten voor jullie hulp door het kopen 

van die stickers! We zullen de centjes goed besteden! 

En dan het langverwachte JRKweekend! Met 50 personen trokken we 

richting Dadizele. We verbleven in het kamphuis ‘De Touwladder’. Het be-

gint stilaan een traditie te worden om samen met onze vrienden uit Brugge 

leuke dagen te beleven!  

Volgend jaar doen we dit gewoon over in Tiegem van 10-12/04/’15! 
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Deze keer mochten we op uitstap naar Bobbejaanland. Dus zette onze af-

deling een bus in en reden we met 24 JRKids en 8 JRKleiders richting 

Lichtaart. Helaas was het zonnetje verscholen achter regenwolken. Toch 

genoot iedereen met volle teugen van de toffe attracties! 

Er staan een heleboel foto’s op onze Facebook-

pagina. Te vinden onder ‘JRK Menen’. 
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Kom mee genieten van een  

gezellige avond in ons JRK-

lokaal. (Voskenstraat 92, Menen) 

Breng gerust je zacht dekentje en je kussen mee want we gaan naar een leuke animatiefilm 

kijken. Daarna spelen we nog enkele rustige spelletjes. Tussendoor voorzien we wat ver-

snapering en een drankje. Zorg wel dat je al voor avond hebt gegeten. 

Iedereen is welkom!! Ook vriendjes en vriendinnetjes mogen gratis komen meesnoezelen. 

We willen niet stil zitten in juli dus komt er een extra activiteit! 

Op zaterdag 12 juli gaan we met de trein naar Oostende. 

Praktisch:  

We verzamelen om 9u20 aan de ingang van het station in Kortrijk. Een 

kwartiertje later stappen we op de trein richting Oostende. Om 17u15 komen 

we terug aan in Kortrijk, opnieuw aan de ingang van het station. 

Wie moeite heeft om in Kortrijk te raken, vermeld dit bij de inschrijving. 

Joyce zal kijken om voldoende taxi’s te vinden. (Ouders die zich geroepen 

voelen om taxichauffeur te zijn voor 1 dag, mogen zich zeker melden!) 

De kostprijs voor de hele dag bedraagt €8 per persoon. (Reizen met de 

trein is helaas niet gratis voor iedereen.) 

Breng zeker je lunchpakket en voldoende drank mee. We hopen op veel zon 

dus zorg dat je vooraf ingesmeerd bent met zonnecrème. De leiding zorgt 

voor de tweede/derde smeerbeurt als we in Oostende zijn. 

Inschrijven doe je tegen 1 juli door  te m ailen of te bellen naar  Joy-

ce: 

joyce.vermeulen85@gmail.com of 0495/68 29 62. 

Iedereen is welkom!!! 
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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?  

Inschrijven 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.  
Er is nog plaats!!!! 

11 t.e.m. 16 augustus 2014 

We zijn al met 24 JRKids 

uit JRK Brugge! 

Wie gaat er mee? 

We zijn al met 12 JRKids 

uit JRK Groot-Menen! 

Cool! Ik ga ook mee! 


